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 المقدمة: 
 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، وعلى آله الطيبني، وصحابته  
 األكرمني.

 أما بعد

املبجل حممد بن إمساعيل البخاري، سيد احلفاظ، وأمري املؤمنني يف اإلمام  من نعم هللا على
ه القبول عند املسلمني عراب وعجما، وغرس حبه يف قلوب املؤمنني،  ل كتب هللاأن  احلديث، 

وابرك يف كتابه اجلليل اجلامع الصحيح، فسخر هللا من سجل سرية ومناقب هذا العبقري 
وأجزاء مفردة، كما أن سريته العطرة منثورة يف   مصنفات الفذ، وخلد آاثره وفضائله اجلليلة يف

 رتاجم.لفهارس والبطون كتب او مقدمات الشروح 

  فهذامنذ وفاته،  يف أجزاء مفصلة موسعة بدأ االهتمام بكتابة مناقب وسرية هذا اإلمام
ضخما  جزءا   يؤلف  وخادمه األمني حممد بن ايب حامت البخاري النحوي الوراق تلميذه ووراقه 

 وأصبح هذا اجلزء مرجع الناس يف معرفة أحوال البخاري، والوقوف على يف مناقب شيخه،
اق من أخبار عن شيخه،  دقائق مناقبه وجليل أعماله وصفاته. ولواثقة وأمهية ما أورده الور 

تنافس العلماء على نقله رواية وتداوله نسخا اىل أزمان متأخرة، حيث وقف االمام الذهيب  
ابن و وترجم له اإلمام ابن حبان يف كتابه الثقات،  ل منه نقوال كثرية يف كتابه السري. عليه ونق

وابن الندمي، وايب   وغنجار يف اتريخ خبارى، وأبو عبد هللا احلاكم يف اتريخ نيسابور، عدي،
، ترمجات ما بني خمتصرة ومتوسطة. مث جاء اخلطيب البغدادي فخصه برتمجة  يعلى اخلليلي
يوجد   –اليت استقاها من مصنفات من سبقه  لة وغنية ابملعلومات واألخبارواسعة، حاف

وكذلك  -للحافظ غنجار، واتريخ نيسابور للحاكم م مفقودا كتاريخ خبارىالبعض منها اليو 
خصه ابن عساكر برتمجة مطولة جليلة يف كتابه اتريخ دمشق. وبعد ذلك تتابع شراح 

 ا كتبه هذين اإلمامني الكبريين. الصحيح واملؤرخون على اإلعتماد على م
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مستقلة هلذا اإلمام العظيم يف مصنف  وابتداءا من القرن السابع أخذ العلماء يف افراد سرية
 خاص، منهم: 

أبو الربيع سليمان بن موسى الكالعي األندلسي، املتويف سنة أربع زثالثني وستمائة للهجرة  
، وقد (بلغت روايته عنه من األغفال واألعالمم، ومن له كتاب )االعالم أبخبار البخاري االما

تكملة( حجم الكتاب أبنه يف كراة كبرية.  وصف ابن عبد امللك املراكشي يف )الذيل وال
مناقب مشس الدين الذهيب املتويف سنة مثان وأربعني وسبعمائة للهجرة، له كتاب يف )و 

  ، ذكر هذا الكتاب يف عدة من مؤلفاته، ووصفه أبنه جزء ضخم فيه العجب.   البخاري(
)حتفة  هجرة له كتاب املتويف سنة اثنتني وأربعني ومثامنائة لل ابن انصر الدين الدمشقي و 

  ، وهو يف جزء كبري مهم مطبوع.                              ( برتمجة البخاري اإلخباري
سنة اثنني ومخسني ومثامنائة له كتاب )هداية الساري لسرية  واحلافظ ابن حجر املتويف

                    . ، وكتابه نفيس جيد أبدعت فيه يراعة هذا االمام صاحب الفتحالبخاري(
علي بن عبد احملسن بن الدوالييب املتويف سنة مثان ومخسني ومثامنائة للهجرة، له كتاب )ترمجة  و 

السخاوي املتويف سنة اثنتني وتسعمائة للهجرة له كتاب  حممد بن عبد الرمحنو  البخاري(.
للهجرة عبد القادر بن عبد هللا العيدروس املتويف سنة مثان وثالثني وألف و  )ترمجة البخاري(. 

حممد بن علي البكري املتويف سنة سبع ومخسني و الف  و  له كتاب ) مناقب البخاري(.
ن حممد العجلوين املتويف سنة اثنني ومائة والف  إمساعيل بو  للهجرة له كتاب )ترمجة البخاري(.

، والف تلميذه البسكري كتااب يف  للهجرة له كتاب )الفوائد الدراري برتمجة االمام البخاري(
 اقب البخاري.من

،  وتيسريا على الباحثني وعموم القراء الراغبني يف قراءة ودراسة سرية هذا السيد املاجد الشهري
 .الوفيات ه الرتاجم يف كتاب واحد، مرتب على اتريخ قمت جبمع ما تفرق من هذ
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 قالوا عن البخاري 
 

 أمحد بن حنبل  

زي، وحممد بن إمساعيل البخاري،  انتهى احلفظ إىل أربعة من أهل خراسان أبو زرعة الرا"
 ."رمحن السمرقندي، واحلسن بن شجاع البلخيوعبد هللا بن عبد ال

 " ما أخرجت خراسان مثل حممد بن إمساعيل. "

 البندار  حممد بشار

 . " دخل اليوم سيد الفقهاء"

 ."ما قدم علينا مثل حممد بن إمساعيل "

حلجاج بنيسابور، وعبد هللا بن عبد الرمحن حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة ابلري، ومسلم بن ا"
 . "ببخارىمي بسمرقند، وحممد بن إمساعيل البخاري الدار 

عبد هللا بن عبد الرمحن السمرقندي، وحممد بن إمساعيل البخاري، وأبو زرعة عبيد هللا بن   "
 ".عبد الكرمي الرازي، غلماين خرجوا من حتت كرسي

 حممد بن سالم  

 مد بن إمساعيل".حم، هو الذي ليس مثله"

 إسحاق بن راهويه 

اي معشر أصحاب احلديث، انظروا إىل هذا الشاب واكتبوا عنه، فإنه لو كان يف زمن  "
 . "احلسن بن أيب احلسن الحتاج إليه الناس ملعرفته ابحلديث وفقهه
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 علي بن املديين

عند علي بن ذكر لعلي بن املديين قول حممد بن إمساعيل: ما تصاغرت نفسي عند أحد إال 
 . "له، هو ما رأى مثل نفسهذروا قو "املديين، فقال: 

 علي بن حجر 

أاب زرعة الرازي ابلري، وحممد بن إمساعيل البخاري ببخارى، وعبد   أخرجت خراسان ثالثة،"
 هللا بن عبد الرمحن بسمرقند، وحممد بن إمساعيل عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقههم." 

 مسلم بن احلجاج 

 " وطبيب احلديث يف علله ،وسيد احملدثني ،أستاذ األستاذينبل رجليك اي دعين حىت أق "
  حيىي بن جعفر

لو قدرت أن أزيد يف عمر حممد بن إمساعيل لفعلت، فإن مويت يكون موت رجل واحد،  "
 . "وموت حممد ابن إمساعيل ذهاب العلم

 عمرو ابن علي

 ".حبديثحديث ال يعرفه حممد بن إمساعيل ليس "

 بكر املديين محد بن أيبأبو مصعب أ

حممد بن إمساعيل أفقه عندان وأبصر من ابن حنبل. فقال له رجل من جلسائه: جاوزت  " 
احلد. فقال أبو مصعب: لو أدركت مالكا ونظرت إىل وجهه ووجه حممد بن إمساعيل لقلت:  

 ."كالمها واحد يف الفقه واحلديث

 حممود بن النضر أاب سهل الشافعي  

، والكوفة، ورأيت علماءها فكلما جرى ذكر حممد بن  الشام، واحلجازدخلت البصرة، و "
 "إمساعيل فضلوه على أنفسهم.
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 يعقوب بن إبراهيم الدورقي 

 . "حممد بن إمساعيل فقيه هذه األمة"

 أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية

  "لبخاري ابحلديث"ما حتت أدمي السماء أعلم من ا 

 أبو الفضل حممد بن طاهر املقدسى

 وحسبك إبمام األئمة ابن خزمية يقول فيه هذا القول مع لقيه األئمة واملشايخ شرقًا وغراًب." 

وال عجب فيه، فإن املشايخ قاطبة أمجعوا على قدمه، وَقدَُّمُوه على أنفسهم ىف عنفوان شبابه،  
 " وابن خزمية إمنا رآه عند كربه وتفرده ىف هذا الشأن.

 نعيم بن محاد 

 . "ألمةيل فقيه هذه احممد بن إمساع" 

 رجاء بن املرجى  

النساء. فقال له رجل: اي أاب  فضل حممد بن إمساعيل على العلماء كفضل الرجال على "
 . "حممد، كل ذلك مبرة؟ فقال: هو آية من آايت هللا ميشي على ظهر األرض

 أمحد بن سيار  

العلم، وجالس الناس،   حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي، أبو عبد هللا طلب"
 . "احلفظ، وكان يتفقهاملعرفة، حسن ورحل يف احلديث، ومهر فيه وأبصر، وكان حسن 

   بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبد هللا بن منري وأب

 ."ما رأينا مثل حممد بن إمساعيل "
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  علي صاحل ابن حممد البغدادي وأب

وجيتمع يف جملسه أكثر من عشرين   كان حممد بن إمساعيل جيلس ببغداد وكنت أستملى له"
 "ألفا.

  حممد بن يوسف بن عاصم 

رأيت حملمد بن إمساعيل ثالثة مستملني ببغداد، وكان اجتمع يف جملسه زايدة على عشرين  "
 . "ألف رجل

 أمحد بن حممد الكرابيسي 

مل  فإنه الذي ألف األصول، وبني للناس، وكل من ع، رحم هللا اإلمام أاب عبد هللا البخاري" 
 " بعده قد أخذ من كتابه

   موسى بن هارون احلمال

أهل اإلسالم اجتمعوا على أن ينصبوا مثل حممد بن إمساعيل آخر ما قدروا  عندي لو أن " 
 ."عليه

 أبو علي صاحل بن حممد األسدي

 ". ما رأيت خراسانيا أفهم منه"

 حممد بن إدريس الرازي  

من أهل خراسان مل خيرج منها أحفظ منه  يف سنة سبع وأربعني ومائتني يقدم عليكم رجل "
   "م العراق أعلم منه.وال قد

 أبو حامت الرازي  

 ". حممد بن إمساعيل أعلم من دخل العراق"
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 قتيبة بن سعيد  

شباب خراسان أربعة، حممد بن إمساعيل، وعبد هللا بن عبد الرمحن، وزكراي بن حيىي  "
 " اللؤلؤي، واحلسن بن شجاع البلخي.

  الرتمذي د بن عيسىعيسى حمم وأب

كان حممد بن إمساعيل عند عبد هللا بن منري، فلما قام من عنده. قال اي أاب عبد هللا جعلك "
 ".يسى: فاستجيب له فيه هللا زين هذه األمة. قال أبو ع

ومل أر أحدا ابلعراق وال خبراسان يف معىن العلل والتاريخ ومعرفة األسانيد أعلم من حممد بن  "
 ."إمساعيل

   بكر حممد بن إسحاق وبأ

 . "ما رأيت حتت أدمي هذه السماء أعلم ابحلديث من حممد بن إمساعيل البخاري"

 أمحد بن نصر اخلفاف   عمروو أب

حممد بن إمساعيل أعلم ابحلديث من إسحاق بن راهويه، وأمحد بن حنبل، وغريه بعشرين " 
 . "درجة

 . "عنةومن قال يف حممد بن إمساعيل شيئا فمين عليه ألف ل "
يعين ال أقدر أن   -لو دخل حممد بن إمساعيل البخاري من هذا الباب مللئت منه رعبا "

   . "-أحدث بني يديه

 . "حدثنا حممد بن إمساعيل البخاري التقي النقي العامل الذي مل أر مثله"
   عبد هللا بن عبد الرمحن السمرقندي

رأيت فيهم أمجع من أيب عبد هللا   ماف  قد رأيت العلماء ابحلرمني واحلجاز والشام والعراقني"
 ."حممد بن إمساعيل البخاري
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  جعفر عبد هللا بن حممد اجلعفي املسندي وأب

 . "حممد بن إمساعيل إمام فمن مل جيعله إماما فأهتمه" 
   احلسني بن حممد املعروف بعبيد العجل

ل. ورأيت أاب  اعيإمسما رأيت مثل حممد بن إمساعيل، ومسلم احلافظ مل يكن يبلغ حممد بن "
زرعة وأاب حامت يستمعون إىل حممد بن إمساعيل أي شيء يقول جيلسون جبنبه، فذكرت له 

قصة حممد بن حيىي، فقال: ماله وحملمد بن إمساعيل كان حممد ابن إمساعيل أمة من األمم، 
وكان أعلم من حممد بن حيىي بكذا وكذا، وكان حممد بن إمساعيل دينا فاضال حيسن كل  

 . "شيء

 ابن منده األصفهاين

 "اإلماُم أبو عبد هللا حممَُّد بُن إمساعيَل الُبخاري  "

 أبو أمحد احلاكم 

وكان أحد   ..أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي البخاري احلافظ "
ة واحلسن، األئمة يف معرفة احلديث ومجعه، ولو قلت إين مل أر تصنيفا يشبه تصنيفه يف املبالغ

 ". أو مل أمسع آبدمي يسرول يف ابب احلديث مثله رجوت أن أكون صادقا يف قويل

   احلاكم أبو عبد هللا احلافظ

اجلعفي، إمام أهل احلديث بال   حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد هللا"
 ول:خالف أعرفه بني أئمة أهل النقل فيه، إال أن يكون كما قال األ
 "حبسبك أين ال أرى لك عائبا ... سوى حاسد واحلاسدون كثري
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 ابن حبان صاحب الصحيح

وكثرت عنايته   ،كان من خيار الناس ممن مجع وصنف ورحل وحفظ وذاكر وحث عليه"
ابألخبار وحفظه لآلاثر مع علمه ابلتاريخ ومعرفة أايم الناس ولزوم الورع اخلفي والعبادة  

 ." رمحه هللاالدائمة إىل أن مات 

 الوزير ابن هبرية 

إين رأيت إمجاع املسلمني على الكتابني الصحيحني اللذين انتدب لتخرجيهما اإلمامان "
بن إمساعيل البخاري، وأبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي، الكبريان: أبو عبد هللا حممد 

 " فضل عليهماوأن األمة تلقت ذلك ابلقبول، وأنه ال كتاب يف احلديث على اإلطالق ي

 املهلب بن ايب صفرة

الفاضل حممد بن إمساعيل العامل املرضي، واحلرب الزكي، الناهج لسبيل النجاة، والدليل املاهر "
والنجم اهلادي يف الظلمات، .. يتضمن صحيح احلديث على أئمة   يف مهامه الرواة،

هم لرجال احلاكم فيالعارف بعدالة ا األمصار، فما عورض والزعيم مييز صريح األسانيد .. 
 .." بتغليب احلال، املنكت جبواهر العلم بتبويباته، واملنبه على خفيه إبشاراته 

 أبو يعلى اخلليلي

ولعل شيوخه يزيدون على ألف، وفضائله أكثر من أن  ..افعةاإلمام، املتفق عليه بال مد "
 ". توصف

 اخلطيب البغدادي 

رحل يف طلب العلم إىل   و»التاريخ«.اإلمام يف علم احلديث، »صاحب اجلامع الصحيح«  "
سائر حمدثي األمصار، وكتب خبراسان، واجلبال، ومدن العراق كلها، وابحلجاز، والشام، 

 "ومصر.
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 ابن عساكر 

حممد بن إمساعيل بن إبراهيم أبو عبد هللا اجلعفي البخاري اإلمام صاحب الصحيح  "
                                                                        ." والتاريخ

 ابن اجلوزي

  .يكىن أاب عبد هللا. ، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري ،ذكر املصطفني من أهل خبارى"
 " وحفظه للحديث حفظ غزير قد شهد له األكابر به  ،فضائل البخاري كثرية

 ابن األثري

ثي األمصار، وكتب خبراسان  رحل يف طلب العلم إىل مجيع حُمَد    ،اإلمام يف علم احلديث"
وأخذ عنه   ..ال، والعراق واحلجاز، والشام ومصر، وأخذ احلديث عن املشايخ احلفَّاظواجلب

       "احلديث خلٌق كثري يف كل بلدة حدَّث هبا. 

 ابن خلفون

 " ف الكثرية ..انيالبخاري ثقة مأمون صاحب التص"

 النووي 

واعلم أن وصف البخارى، رمحه  ... لصحيح حممد بن إمساعيل البخارى اإلمام صاحب ا " 
هللا، ابرتفاع احملل والتقدم ىف هذا العلم على األماثل واألقران، متفق عليه فيما أتخر وتقدم 

فضله أن معظم من أثىن عليه ونشر مناقبه شيوخه األعالم املربزون،   من األزمان، ويكفى ىف
 . "واحلُذَّاق املتقنون

 ابن خلكان

احلديث، صاحب اجلامع الصحيح والتاريخ، رحل يف طلب احلديث يف علم اإلمام  احلافظ" 
إىل أكثر حمدثي األمصار، وكتب خبراسان واجلبال ومدن العراق واحلجاز والشام ومصر، وقدم  

     "بغداد، واجتمع إليه أهلها واعرتفوا بفضله وشهدوا بتفرده يف علم الرواية والدراية



16 
 

 ابن دقيق العيد

عامل ابلصناعة راسخ، طاف وجال، ووسع الطلب اجملال، فضله  لعلم شامخ، و جبل يف هذا ا" 
    ." كبري، والثناء عليه كثري

 ابن عبد اهلادي 

إبراهيم بن املغرية بن بَ ْرد ْزبَه   احلف اظ، أبو عبد هللا، حممُد بُن إمساعيَل بنشيُخ اإلسالم، وإماُم "
 ." اجلُْعفي موالهم، صاحب "الصحيح" والتَّصانيف

 أبو احلجاج املزي

إمام هذا الشأن واملقتدى به فيه واملعول على كتابه بني أهل  ". احلافظ، صاحب "الصحيح"
 ."اإلسالم
 الذهيب 

 "احلافظ أمري املؤمنني يف احلديث "

حفظ  .. اإلمام العلم أبو عبد هللا اجلعفي، موالهم البخاري، صاحب »الصحيح« والتصانيف.
ذكاؤه املفرط. ونشأ يتيما،  يه العلم من الصغر. وأعانه عليه تصانيف ابن املبارك، وحبب إل
إلسالم وأفضلها بعد  وأما جامعه الصحيح فأجل كتب ا .وكان أبوه من العلماء الورعني.

وهو أعلى شيء يف وقتنا إسنادا للناس. ومن ثالثني سنة يفرحون بعلو  . كتاب هللا تعاىل
من مسرية ألف فرسخ ملا ضاعت رحلته.  مساعه، فكيف اليوم ؟ فلو رحل الشخص لسماعه 

ما يعرف الشوق إال من  وأان أدري أن طائفة من الكبار يستقلون عقلي يف هذا القول، ولكن
 " ومن جهل شيئا عاداه، وال قوة إال ابهلل.، وال الصبابة إال من يعاينها ، يكابده

جمتهد يف املسألة بل  حجة إمام وال عربة برتك أيب زرعة وأيب حامت له من أجل اللفظ ألنه "
 ".ومصيب
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 ابن الوردي 

املتفق على األخذ منه والعمل   ،اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي صاحب الصحيح"
 ". به

 اليافعي

احلافظ اإلمام قدوة األانم وعايل املقام جامع أصح الكتب املصنفة يف السنن واألحكام،  "
وكتب  .. غريه من التصانيفع الصحيح و صاحب اجلام.. إمام احملدثني وشيخ اإلسالم 

جتمع إليه أهلها واعرتفوا  خبراسان واجلبال والعراق واحلجاز والشام ومصر، وقدم بغداد فا
 " بفضله بفضله وشهدوا بتفرده يف علم الرواية والدراية.

 ابن تيمية 

ر أحدا  البخاري من أعرف خلق هللا ابحلديث وعلله مع فقهه فيه وقد ذكر الرتمذي أنه مل ي "
 "أعلم ابلعلل منه

مسلم؛ والرتمذي وهذان الرجالن: أفضل بكثري من " وقال عن البخاري وايب حممد الدارمي:
وحنومها؛ وهلذا كان أمحد بن حنبل: يعظم هذين وحنومها؛ ألهنم فقهاء يف احلديث أصوال 

 وفروعا."

 ابن القيم 

 حافظ اإلسالم "  " "، إمام أهل السنة واحلديث حممد بن إمساعيل البخاري"

 : وقال يف نونيته  

 وانظر إىل ما يف صحيح حممد ... ذاك البخاري العظيم الشان.

 ابن كثري 

احلافظ، إمام أهل احلديث يف زمانه،   ..اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري صاحب الصحيح"
راءته  واملقتدى به يف أوانه، واملقدم على سائر أضرابه وأقرانه، وكتابه الصحيح يستقى بق
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وقد كان   ..الغمام، وأمجع العلماء على قبوله وصحة ما فيه، وكذلك سائر أهل اإلسالم
زهد يف الدنيا دار الفناء،  البخاري رمحه هللا يف غاية احلياء والشجاعة والسخاء والورع وال

 "والرغبة يف اآلخرة دار البقاء 

 ابن انصر الدين الدمشقي

اإلمام العلم، احلافظ   ..، املقدم يف هذا الشأن على أقرانهسلطان احملدثني، بل أمري املؤمنني"
 " أمري املؤمنني يف احلديث

 ابن خلدون

 "حممد بن إمساعيل البخاري إمام احملدثني يف عصره"

 العيين 

واعرتفت  ،الذي شهدت حبفظه العلماء الثقات  ،احلافظ احلفيظ الشهري املميز الناقد البصري"
  .ر فضله علماء هذا الشأن وال تنازع يف صحة تنقيده اثنان ينك ومل ،بضبطه املشايخ األثبات 

ابيح  اإلمام اهلمام حجة اإلسالم أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري أسكنه هللا تعاىل حب
ووشحه   ،وقد دون يف السنة كتااب فاق على أمثاله ومتيز على أشكاله  ، جنانه بعفوه اجلاري

ورشحه ابلتبويبات الغريبة املباين حبيث قد أطبق على قبوله  ،جبواهر األلفاظ من درر املعاين
فلذلك أصبح العلماء الراسخون الذين تألأل يف   ،بال خالف علماء األسالف واألخالف 

قد   ،خواطرهم النقادة واستنار على صفحات األايم آاثر ،لليايل أنوار قرائحهم الوقادةظلم ا
 .." ومدحتهحكموا بوجوب معرفته وأفرطوا يف قريضته 

 ابن حجر العسقالين 

 .." اإلمام السيد، العلم الفرد، اتج الفقهاء، عمدة احملدثني"

 "احلفاظاإلمام العلم الفرد، اتج الفقهاء، عمدة احملدثني، سيد "
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 ابن الوزير  

 " والنقاد األثبات: حممد بن إمساعيل البخاري ،إمام احلفاظ الثقات "

 السيوطي

 " على صحيحه يف أقطار البلدان وإمام هذا الشأن واملعول احلافظ العلم صاحب الصحيح"

 القسطالين 

اإلمام حافظ اإلسالم خامتة اجلهابذة النقاد األعالم، شيخ احلديث وطبيب علله يف القدمي  "
واحلديث، إمام األئمة عجما وعراب، ذو الفضائل اليت سارت السراة هبا شرفا وغراب، احلافظ  

 " الضابط الذي استوت لديه الطارفة والتالدةالذي ال تغيب عنه شاردة، و 

 مشس الدين السفريي 

من أكابر العلماء، واألولياء والصاحلني، وبذكر األولياء والعلماء والصحابة تنزل الرمحة،  كان "
 " كما تنزل على جمالس العلماء

 الصنعاين 

 "البخاري هو اإلمام القدوة يف هذا الشأن"

 لشوكاين ا

 "ئمته األعالمحافظ اإلسالم وإمام أ"

 أبو عامر الفضل ابن إمساعيل اجلرجاين األديب 

    صحيح البخاري لو أنصفوه    .....     ملا خط إال مباء الذهب                        
هو الفرق بني اهلدي والعمى   .....    هو السد بني الفىت والعطب                    

              أمام متون كمثل الشهب                    أسانيد مثل جنوم السماء      ......  
به قام ميزان دين النيب       ......     ودان به العجم بعد العرب                     
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    من النار ال شك فيه   ...     مييز بني الرضا والغضب                       حجاب 
 لكشف الريب                              وسرت رقيق إىل املصطفى     ....... ونور مبني

     ا عاملا أمجع العاملون      ......     على فضل رتبته يف الرتب                    في
    يما مجعت   ....       وفزت على رغمهم ابلقصب                  سبقت األئمة ف

 ب نفيت السقيم من الناقلني   .....    ومن كان متهما ابلكذ
لكتب                        وأثبت من عدلته الرواة       .....    وصحت روايته يف ا

                        وأبرزت يف حسن تريبته      ......     وتبويبه عجبا للعجب  
فأعطاك ربك ما تشتهيه    .....     وأجزل حظك فيما يهب                        

 ن   ....    بنعم تدوم وال تنقضب. وخصك يف عرصات اجلنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 شمائل البخاري   -1 -

   و      حممد     يب حامت البخاري الورا  
 

البخاري جزءا ضخما يف ترمجة اإلمام البخاري، كما  صنف أبو جعفر حممد بن أيب حامت 
 ذكر ذلك السمعاين والذهيب وابن حجر والسخاوي.

" كتبت عنه   : 1ر البسطامي يف معجم شيوخهقال السمعاين يف ترمجة شيخه ايب بك
. وكتاب "مناقب حممد بن إمساعيل البخاري" من مجع حممد بن ايب حامت البخاري،  بنيسابور. 

بروايته عن ابن خلف الشريازي، عن ايب طاهر ابن مهرويه، عن ايب حممد امحد بن عبد هللا  
 .2الكبريبري يف املعجم وذكره يف التح بن حممد بن يوسف الفربري، عن جده، عنه ".

السري: " قاله أبو جعفر حممد بن أيب حامت البخاري، وراق أيب عبد هللا يف  قال الذهيب يف 
 كتاب )مشائل البخاري(، مجعه، وهو جزء ضخم." 

وقال السخاوي: " ولوارقه أيب جعفر حممد بن أيب حامت مشائله يف كراسني، رواه أبو حممد  
 بن يوسف الفربري عن جده عن مصنفه "  أمحد بن عبد هللا بن حممد  

 

 

 

 

 

 

 
 1369المنتخب ص   1
 2/69التحبير في المعجم الكبير 2
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 شمائل البخاري من تاريخ بغداد  -أ -

 ،قال احلافظ اخلطب البغدادي: "حدثين أبو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد األرموي
  :قال ،أخربين أمحد بن علي الفارسي :قال ،حدثين حممد بن إبراهيم بن أمحد األصبهاين :قال

مسعت جدي حممد بن يوسف بن مطر الفربري  :قال ، بن حممدأنبأان أمحد بن عبد هللا 
قال: قلت أليب عبد هللا حممد   ،حدثنا أبو جعفر حممد بن أيب حامت الوراق النحوي" :يقول

 بن إمساعيل البخاري كيف كان بدء أمرك يف طلب احلديث؟ 

 . "أهلمت حفظ احلديث وأان يف الكتاب "قال: 

 قال: وكم أيت عليك إذ ذاك؟ 

عشر سنني أو أقل، مث خرجت من الكتاب بعد العشر فجعلت اختلف إىل الداخلي "قال:  
اي أاب    :فقلت له ،وغريه، وقال يوما: فيما كان يقرأ للناس سفيان عن أيب الزبري عن إبراهيم

األصل إن كان عندك،  فانتهرين. فقلت له: ارجع إىل ، إن أاب الزبري مل يرو عن إبراهيم ،فالن
و اي غالم؟ قلت هو الزبري بن عدي بن إبراهيم. ر فيه مث خرج فقال يل: كيف هفدخل ونظ

 . "فأخذ القلم مين وأحكم كتابه فقال صدقت

إحدى عشرة، فلما   ابن" فقال: ابن كم كنت إذ رددت عليه؟  : فقال له بعض أصحابه 
  ع، وعرفت كالم هؤالء مث خرجتطعنت يف ست عشرة سنة حفظت كتب ابن املبارك ووكي

  .فلما حججت رجع أخي هبا، وختلفت يف طلب احلديثمع أمي وأخي أمحد إىل مكة، 
فلما طعنت يف مثان عشرة جعلت أصنف فضائل الصحابة والتابعني وأقاويلهم، وذلك أايم 

 الليايل املقمرة. يف وصنفت »كتاب التاريخ« إذ ذاك عند قرب الرسول  . عبيد هللا بن موسى
 ".الكتاب خ« إال وله عندي قصة، إال أين كرهت تطويل وقال: قل اسم يف »التاري

أنبأان أبو بكر حممد بن أمحد بن احلسن   :قال ،أخربين حممد بن علي بن أمحد املقرئ
 ،ان خلف بن حممد بن إمساعيل :قال  ، . وحدثين عنه أبو عمر البخرتياجلرجاين يف كتابه إيل

قال: مسعت البخاري   ،وراق البخاريان حممد بن أيب حامت  :قال نحممد بن يوسف ان :قال
. مث  "لو نشر بعض أستاذي هؤالء مل يفهموا كيف صنفت كتاب »التاريخ« وال عرفوه"يقول: 
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 ."صنفته ثالث مرات "قال: 
ين  أخرب  :قال ، حدثين حممد بن إبراهيم بن أمحد األصبهاين :قال ،حدثين أبو النجيب األرموي

قال:   ،قال أنبأان حممد بن يوسف :بخاريد بن حم النبأان حمم :قال ،حممد بن إدريس الوراق 
أخذ إسحاق بن راهويه  "قال: مسعت حممد بن إمساعيل يقول:  ، نبأان ابن أيب حامت الوراق

كتاب »التاريخ« الذي صنفت فأدخله على عبد هللا بن طاهر فقال أيها األمري أال أريك 
 . "قال: لست أفهم تصنيفهفنظر فيه عبد هللا بن طاهر فتعجب منه، و  :قال ،سحرا؟

حدثين   :قال  ،عن عبد الرمحن بن حممد اإلدريسي ،قرأت على احلسني بن حممد أخي اخلالل
نبأان حممد بن أيب حامت قال: قلت  :نبأان حممد بن يوسف الفربري قال :حممد بن حم قال

علي خيفى  قال: الأليب عبد هللا حممد بن إمساعيل: حتفظ مجيع ما أدخلت يف املصنف؟ 
 . "ما فيه  مجيع

أخربين   :حدثين حممد بن إبراهيم بن حممد األصبهاين قال :حدثين أبو النجيب األرموي قال
نبأان جدي حممد بن   :ن حممد قالنبأان أمحد بن عبد هللا ب :أمحد بن علي الفارسي قال

بستان  نبأان حممد بن أيب حامت الوراق قال: دعي حممد بن إمساعيل إىل  :يوسف الفربري قال
طوع، فأطال القيام، فلما  بعض أصحابه، فلما حضرت صالة الظهر صلى ابلقوم مث قام للت

  " شيئا؟ يصانظر هل ترى حتت قمي"فرغ من صالته رفع ذيل قميصه فقال لبعض من معه: 
فإذا زنبور قد أبره يف ستة عشر أو سبعة عشر موضعا، وقد تورم من ذلك جسده، وكانت  

ظاهرة فقال له بعضهم: كيف مل خترج من الصالة يف أول ما أبرك؟    آاثر الزنبور يف جسده
 . "كنت يف سورة فأحببت أن أمتها "فقال: 

أخربين حممد بن   :األصبهاين قالحدثين حممد بن إبراهيم  :حدثين أبو النجيب األرموي قال
أيب  نبأان حممد بن :نبأان حممد بن يوسف قال  :قال نبأان حممد بن حم قال :إدريس الوراق

اق قال: كان أبو عبد هللا إذا كنت معه يف سفر جيمعنا بيت واحد إال يف القيظ حامت الور 
يف كل ذلك أيخذ   ،أحياان، فكنت أراه يقوم يف ليلة واحدة مخس عشرة مرة إىل عشرين مرة

ن يصلى مث خيرج أحاديث فيعلم عليها، مث يضع رأسه، وكا ،القداحة فيوري انرا بيده ويسرج
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ة ركعة يوتر منها بواحدة، وكان ال يوقظين يف كل ما يقوم، فقلت السحر ثالث عشر يف وقت 
أنت شاب فال أحب أن أفسد "له: إنك حتمل على نفسك كل هذا وال توقظين؟ قال: 

 . "عليك نومك 

ورأيته استلقى على قفاه يوما وحنن بفربر يف تصنيف كتاب »التفسري«، وكان أتعب نفسه يف 
، فقلت له: اي أاب عبد هللا مسعتك تقول يوما إين ما أتيت ة إخراج احلديثك اليوم يف كثر ذل

أتعبنا أنفسنا يف هذا "شيئا بغري علم قط منذ عقلت، فأي علم يف هذا االستلقاء؟ فقال: 
اليوم، وهذا ثغر من الثغور خشيت أن حيدث حدث من أمر العدو فأحببت أن أسرتيح  

 . "ان بنا حراك غافصنا العدو كوآخذ أهبة ذلك، فإن 

أنبأان حممد ابن سعيد  :أنبأان حممد بن أمحد بن حممد احلافظ قال :وأخربين أبو الوليد قال
مسعت حاشد   :نبأان حممد بن أيب حامت الوراق قال :نبأان حممد بن يوسف قال :التاجر قال

غالم   بن إمساعيل يقول: كان أبو عبد هللا بن إمساعيل خيتلف معنا إىل مشايخ البصرة وهو
فال يكتب حىت أتى على ذلك أايم، وكنا نقول له: إنك ختتلف معنا وال تكتب فما معناك،  

  إنكما قد أكثرمتا على وأحلحتما، فأعرضا علي ما"يما تصنع؟ فقال لنا بعد ستة عشر يوما: ف
فأخرجنا ما كان عندان، فزاد على مخسة عشر ألف حديث، فقرأها كلها عن ظهر   ،" كتبتما

  " أترون أين أختلف هدرا وأضيع أايمى؟ "  :جعلنا حنكم كتبنا على حفظه، مث قالقلب حىت 
 فعرفنا أنه ال يتقدمه أحد.  

شاب حىت يغلبوه  قال: وكان أهل املعرفة من أهل البصرة يعدون خلفه يف طلب احلديث وهو 
 على نفسه وجيلسوه فيبعض الطريق، فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه.

 عبد هللا عند ذلك شااب مل خيرج وجهه. كان أبوقال: و  

نبأان حممد بن سعيد   :أنبأان حممد بن أيب بكر قال :أخربين احلسن بن حممد األشقر قال
مسعت  :    نبأان حممد بن أيب حامت قال :نبأان حممد بن يوسف بن مطر قال :التاجر قال
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اعيل، فلما قدم قال حممد حاشد بن إمساعيل يقول كنت ابلبصرة فسمعت قدوم حممد بن إمس
 بشار: دخل اليوم سيد الفقهاء.  

قرأت على احلسني بن حممد أخي اخلالل عن أيب سعد اإلدريسي قال: حدثين حممد بن حم  
نبأان حممد بن أيب حامت   :حممد بن يوسف الفربري قال نبأان :بن انقب البخاري بسمرقند قال

ملا دخلت البصرة صرت إىل جملس حممد بن    "مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول:  :قال
بشار، فلما خرج وقع بصره علي فقال: من أين الفىت؟ قلت: من أهل خبارى. قال كيف  

هو أبو عبد هللا، فقام فأخذ  . فقال له أصحابه: رمحك هللافأمسكتتركت أاب عبد هللا؟ 
 . "  بيدي وعانقين وقال مرحبا مبن افتخر به منذ سنني

أخربين حممد بن   :حدثين حممد بن إبراهيم األصبهاين قال :يب األرموي قالحدثين أبو النج
نبأان حممد بن أيب  :نبأان حممد بن يوسف قال  :نبأان حممد بن حم قال  :إدريس الوراق قال

ذاكرين أصحاب عمرو بن علي حبديث، "حامت الوراق قال: مسعت حممد بن إمساعيل يقول: 
ساروا إىل عمرو ابن علي فقالوا له ذاكران حممد بن إمساعيل فقلت: ال أعرفه، فسروا بذلك، و 

يس ري حبديث فلم يعرفه. فقال عمرو ابن علي: حديث ال يعرفه حممد بن إمساعيل لالبخا
 ."حبديث

نبأان أبو نصر حممد بن   :أنبأان حممد بن أيب بكر قال :أخربين احلسن بن حممد األشقر قال
نبأان حممد بن أيب   :نبأان حممد بن يوسف بن مطر قال :سعيد بن أمحد بن سعيد التاجر قال

  يقول كنت -قريب أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل -حامت الوراق قال: مسعت حممد بن قتيبة
عند أيب عاصم النبيل فرأيت عنده غالما فقلت له من أين أنت؟ قال: من خبارى. قلت ابن 

فعانقته. فقال يل رجل يف جملس أيب عاصم:  من؟ فقال: ابن إمساعيل. فقلت له: أنت قرابيت، 
 هذا الغالم يناطح الكباش. 

نبأان   :ان احلافظ قالأنبأان حممد بن أمحد بن حممد بن سليم :أخربين أبو الوليد الدربندي قال
مسعت  :نبأان حممد ابن أيب حامت قال :نبأان حممد بن يوسف قال :حممد بن سعيد التاجر قال

كان إمساعيل بن أيب أويس إذا انتخبت من كتابه نسخ تلك " حممد بن إمساعيل يقول:
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 ."األحاديث لنفسه. وقال: هذه أحاديث انتخبها حممد ابن إمساعيل من حديثي
قال يل أبو مصعب أمحد بن أيب  :بن أيب حامت ومسعت حاشد بن عبد هللا يقول قال حممد

:  بل. فقال له رجل من جلسائهفقه عندان وأبصر من ابن حنأبكر املديين: حممد بن إمساعيل 
جاوزت احلد. فقال أبو مصعب: لو أدركت مالكا ونظرت إىل وجهه ووجه حممد بن إمساعيل 

 واحلديث. لقلت: كالمها واحد يف الفقه

نبأان   :نبأان حممد بن سعيد قال :أنبأان حممد بن أمحد بن حممد قال :أخربين أبو الوليد قال
مسعت حممود بن النضر أاب سهل   :قالبن أيب حامت نبأان حممد  :حممد بن يوسف قال

الشافعي يقول: دخلت البصرة، والشام، واحلجاز، والكوفة، ورأيت علماءها فكلما جرى  
 ذكر حممد بن إمساعيل فضلوه على أنفسهم.

نبأان أبو    :أنبأان حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان قال :أخربين أبو الوليد الدربندي قال
مسعت أاب جعفر حممد بن  :حممد بن يوسف بن مطر يقولمسعت   :سعيد قال نصر حممد بن
مسعت يعقوب بن إبراهيم  :حدثين حاشد بن عبد هللا بن عبد الواحد قال :أيب حامت يقول

 الدورقي يقول: حممد بن إمساعيل فقيه هذه األمة.

مد  نبأان حم :ان قالأنبأان حممد بن أمحد بن أمحد بن سليم :أخربان أبو الوليد الدربندي قال
  :أيب حامت قال نبأان حممد بن :نبأان حممد بن يوسف بن مطر قال : بن سعيد التاجر قال

مسعت عبدان يقول: ما رأيت بعيين شااب أبصر من  :مسعت عمر بن حفص األشقر يقول
 هذا. وأشار بيده إىل حممد بن إمساعيل.

مساعيل فقيه يقول: حممد بن إ قال: ومسعت صاحل بن مسمار يقول: مسعت نعيم بن محاد
 هذه األمة.

يل حممد بن سالم: انظر يف   قال" يقول: وقال حممد بن أيب حامت: مسعت حممد بن إمساعيل 
كتيب، فما وجدت فيها من خطأ فأضرب عليه، كي ال أرويه، ففعلت ذلك، وكان حممد بن  

حاديث  ، ويف األرضي الفىت سالم كتب عند األحاديث اليت احكمها حممد بن إمساعيل:
الضعيفة: مل يرض الفىت. فقال له بعض أصحابه: من هذا الفىت؟ فقال: هو الذي ليس مثله،  
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 ."حممد بن إمساعيل
وقال حممد بن أيب حامت مسعت حيىي بن جعفر يقول: لو قدرت أن أزيد يف عمر حممد بن  

 م . ذهاب العل إمساعيل  إمساعيل لفعلت، فإن مويت يكون موت رجل واحد، وموت حممد ابن
أخربين أمحد بن   :حدثين حممد بن إبراهيم األصبهاين قال :حدثين أبو النجيب األرموي قال

  :نبأان جدي حممد ابن يوسف قال :نبأان أمحد بن عبد هللا بن حممد قال :علي الفارسي قال
  د بن سالممسعت سليم بن جماهد يقول:كنت عند حمم :نبأان حممد بن أيب حامت الوراق قال

يت صبيا حيفظ سبعني ألف حديث. قال: فخرجت  أ، فقال يل: لو جئت قبل لر البيكندي
نعم،   "يف طلبه حىت لقيته. فقلت: أنت الذي تقول أان أحفظ سبعني ألف حديث؟ قال: 

وأكثر منه، وال أجيئك حبديث من الصحابة أو التابعني إال عرفت مولد أكثرهم ووفاهتم  
صحابة أو التابعني إال ويل يف ذلك أصل، ن حديث الي حديثا مومساكنهم، ولست أرو 

 . "  أحفظ حفظا عن كتاب هللا وسنة رسول هللا 

أخربين حممد بن   :حدثين حممد بن إبراهيم األصبهاين قال :حدثين أبو النجيب األرموي قال
نبأان حممد بن أيب  :نبأان حممد بن يوسف قال :نبأان حممد بن حم قال : إدريس الوراق، قال

اي أاب فالن، تراين أدلس؟ تركت  "إمساعيل عن خرب حديث، فقال:  امت قال: سئل حممد بنح
 . "أان عشرة آالف حديث لرجل يل فيه نظر، وتركت مثله أو أكثر منه لغريه يل فيه نظر

نبأان حممد بن سعيد   : ليمان قالأنبأان حممد بن أمحد بن حممد بن س :أخربين أبو الوليد قال
أاب عمرو املستنري بن  مسعت قال:نبأان حممد بن أيب حامت  :قالد بن يوسف نبأان حمم :قال

مسعت رجاء بن املرجى يقول: فضل حممد بن إمساعيل على العلماء   :عتيق البكري قال
هو آية من   كفضل الرجال على النساء. فقال له رجل: اي أاب حممد، كل ذلك مبرة؟ فقال:

 آايت هللا ميشي على ظهر األرض. 

نبأان حممد    :أنبأان حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان قال :أبو الوليد الدربندي قال ينأخرب 
مسعت حاشد بن   :نبأان حممد بن أيب حامت قال :نبأان حممد بن يوسف قال :بن سعيد قال

عبد هللا بن عبد الواحد يقول: رأيت عمرو بن زرارة وحممد بن رافع عند حممد بن إمساعيل  
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عن علل احلديث، فلما قاما قاال ملن حضر اجمللس: ال ختدعوا عن أيب عبد هللا،  ومها يسأالنه 
 فإنه افقه منا واعلم وأبصر.

رأيت إسحاق بن راهويه جالسا   :لبن أيب حامت: مسعت حاشد بن إمساعيل يقو  وقال حممد
على السرير وحممد بن إمساعيل معه، فأنكر عليه حممد بن إمساعيل شيئا، فرجع إىل قول 

حممد، وقال إسحاق بن راهويه: اي معشر أصحاب احلديث، انظروا إىل هذا الشاب واكتبوا 
 ابحلديث وفقهه. ن بن أيب احلسن الحتاج إليه الناس ملعرفتهعنه، فإنه لو كان يف زمن احلس 

نبأان أبو أمحد حممد بن عبد هللا ابن   :أنبأان حممد بن أيب بكر قال :أخربين األشقر قال
وخلف بن حممد قاال: مسعنا أاب جعفر حممد بن يوسف بن الصديق الوراق   ،عييوسف الشاف

 مسعت عبد هللا بن محاد اآلملي يقول: وددت أين شعرة يف صدر حممد بن إمساعيل.  :يقول
قرأت على احلسني بن حممد أخي اخلالل، عن أيب سعد اإلدريسي قال حدثين حممد بن حم  

نبأان حممد بن أيب حامت   :بن يوسف الفربري قالان حممد  قال نبأ  ،بن انقب البخاري بسمرقند 
أاب زرعة الرازي ابلري، وحممد بن   مسعت علي بن حجر يقول: أخرجت خراسان ثالثة، :قال

ببخارى، وعبد هللا بن عبد الرمحن بسمرقند، وحممد بن إمساعيل عندي إمساعيل البخاري 
 أبصرهم وأعلمهم وأفقههم."

 

 كرتاريخ دمشق البن عساشمائل البخاري من  -ب -

حدثنا أبو نصر   ، أنبأان حممد بن أمحد الغنجار ، أنبأان هناد القاضي ،أخربان أبو احلسن املوحد
حدثنا أبو   ،حدثنا حممد بن يوسف بن مطر ،حممد بن سعيد بن أمحد بن سعيد التاجر 

 عبد  ت أابسأل   :قال يل أبو عمرو املستنري بن عتيق :قال ،جعفر حممد بن أيب حامت الوراق
ولد حممد بن إمساعيل يوم اجلمعة    : فاخرج يل خط أبيه ؟هللا حممد بن إمساعيل مىت ولدت 

وتويف ليلة الفطر  .اجلمعة لثالث عشرة ليلة مضت من شوال سنة أربع وتسعني ومائةبعد 
 سنة ست ومخسني ومائتني.     
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 ،ابن عبد امللك بو منصور حدثنا وأ  :أخربان أبو القاسم احلسيين وأبو احلسن الغساين قاال
حدثين   ، يأنبأان أبو بكر اخلطيب وحدثين أبو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد األرمو 

حدثنا أمحد بن عبد هللا   ،أخربين أمحد بن علي الفارسي ،حممد بن إبراهيم بن أمحد األصبهاين
جعفر  حدثنا أبو  :مسعت جدي حممد بن يوسف بن مطر الفربري يقول :قال ،بن حممد

قلت أليب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري كيف   :قال ،بن أيب حامت الوراق النحوي حممد
      ." أهلمت حفظ احلديث وأان يف الكتاب  ": قال ؟كان بدو أمرك يف طلب احلديث

قال: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ فقال: عشر سنني أو أقل مث خرجت من الكتاب بعد العشر  
سفيان عن أيب الزبري  : اخلي وغريه، وقال يوما فيما كان يقرأ للناسلدا أختلف إىلفجعلت 

ارجع   :فقلت له .فانتهرين ،اي أاب فالن إن أاب الزبري مل يرو عن إبراهيم :فقلت له ،عن إبراهيم
 :قلت ؟كيف هو اي غالم  :فدخل ونظر فيه مث خرج فقال يل ؟إىل األصل إن كانت عندك
فقال له  ،صدقت  :فقال ه،فاخذ القلم مين واحكم كتاب .مهيهو الزبري بن عدي عن إبرا

فلما طعنت يف ست  ،فقال ابن إحدى عشرة ؟ابن كم كنت إذ رددت عليه :بعض أصحابه
مث خرجت مع أمي وأخي  ،عشرة سنة حفظت كتب ابن املبارك ووكيع وعرفت كالم هؤالء

فلما طعنت يف  ،يثفلما حججت رجع أخي هبا وختلفت هبا يف طلب احلد ،أمحد إىل مكة
مثان عشرة جعلت أصنف قضااي الصحابة والتابعني وأقاويلهم وذلك أايم عبيد هللا ابن  

كل اسم   :وقال .الليايل املقمرة يف وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قرب الرسول  .موسى
 . " كرهت تطويل الكتاب يف التاريخ إال وله عندي قصة إال أين

حدثين أمحد أبو علي بن عبد   ،وشنجي هبا بن الفضل بن سهل البأخربان أبو العباس عبد هللا
أنبأان الشيخ أبو طاهر أمحد بن عبد هللا بن  ، هللا بن عمر بن خلف الشريازي إمالء بنيسابور

  :حدثنا جدي قال  ،أنبأان أمحد بن عبد هللا بن حممد بن يوسف الفربري ،مهروية الفارسي
كان أبو  :يقول مسعت حاشد بن إمساعيل وآخر يقوالن  :مسعت حممد بن أيب حامت البخاري

فال يكتب   ،لبصرة وهو غالمحممد بن إمساعيل البخاري خيتلف معنا إىل مشايخ ا هللا عبد
؟  إنك ختتلف معنا وال تكتب فما معناك فيما تصنع : حىت أتى على ذلك أايم فكنا نقول له

"   حتما فأعرضا علي ما كتبتماا علي وأحلقد أكثرمت إنكما " يوما: قال لنا يوما بعد ستة عشر 
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لقلب حىت فقرأها على ظهر ا ،فأخرجنا ما كان عندان فزاد على مخسة عشر ألف حديث
فعرفنا أنه ال   "،أترون أين اختلف هدرا وأضيع أايمي :" جعلنا حنكم كتبنا من حفظه مث قال

 . "يتقدمه أحد

حدثنا حممد   ،أنبأان أبو عبد هللا الغنجار ،يأنبأان أبو املظفر النسف ،أخربان أبو احلسن املوحد
حدثنا حممد بن أيب حامت الوراق   ،حدثنا حممد بن يوسف ،بن سعيد يعين أاب نصر التاجر

كان أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل خيتلف معنا إىل    :مسعت حاشد بن إمساعيل يقول :قال
إنك ختتلف  :ا نقول لهكنف مفال يكتب حىت أتى على ذلك أاي  ،مشايخ البصرة وهو غالم

قد أكثرمتا علي  اإنكم"  يوما:فقال لنا بعد ستة عشر  ؟تكتب معنا فما تصنع معنا وما
فأخرجنا إليه ما كان عندان فزاد على مخسة عشر ألف  "  واحلحتما فأعرضا علي ما كتبتما

أين  ون أتر  ":مث قال ،فقرأها كلها على ظهر القلب حىت جعلنا حنكم كتبنا من حفظه ،حديث
كان أهل   :. قال ومسعتهما يقوالن"اختلف هدرا وأضيع أايمي فعرفنا أنه ال يتقدمه أحد

املعرفة من أهل البصرة يغدون خلفه يف طلب احلديث وهو شاب حىت يغلبوه على نفسه 
تمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه وكان أبو عبد هللا عند  فيج ،وجيلسوه يف بعض الطريق

 رج وجهه. ذلك شاب مل خي

أخربين أمحد بن   ،حدثين حممد بن إبراهيم األصبهاين ،قال: وحدثين أبو النجيب األرموي
حدثنا   ،حدثنا جدي حممد بن يوسف   ،حدثنا أمحد بن عبد هللا بن حممد ،علي الفارسي

كنت عند حممد بن سالم  :مسعت سليم بن جماهد يقول  :حممد بن أيب حامت الوراق قال
فخرجت    :قال .لو جئت قبل لرأيت صبيا حيفظ سبعني ألف حديث :فقال يل ،البيكندي

 نعم"  قال:  ؟أنت الذي تقول أان أحفظ سبعني ألف حديث :يف طلبه حىت لقيته فقلت
ن الصحابة أو التابعني إال عرفت مولد أكثرهم ووفاهتم  وأكثر منه وال أجيئك حبديث م

بعني إال ويل يف ذلك أصل ومساكنهم ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التا
 ".   أحفظ حفظا عن كتاب هللا وسنة رسول هللا 

أنبأان حممد بن   ،أنبأان هناد بن إبراهيم بن حممد ،أخربان أبو احلسن علي بن أمحد بن احلسن
حدثنا حممد بن أيب حامت    ،حدثنا حممد بن يوسف ،حدثنا حممد بن سعيد  ،أمحد بن حممد
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أيت عمرو بن زارة وحممد بن رافع بن عبد الواحد يقول: ر  مسعت حاشد بن عبد هللا :قال
فلما قاما قاال ملن   ،لل احلديثعند حممد بن إمساعيل ومها يسأالن حممد بن إمساعيل عن ع

 ال ختدعوا عن أيب عبد هللا فإنه أفقه منا وأعلم وأبصر.  :حضر اجمللس

  ، نا أبو منصور بن خريوندثح :أخربان أبو القاسم بن أيب اجلن وأبو احلسن بن قبيس قاال
  ،حدثين حممد ابن إبراهيم األصبهاين ، حدثين أبو النجيب األرموي ،أنبأان أبو بكر اخلطيب

حدثنا حممد    ،أنبأان حممد ابن يوسف ،حدثنا حممد بن حم ،حممد بن إدريس الوراق أخربين
بيت واحد إال يف كان أاب عبد هللا إذا كنت معه يف سفر جيمعنا ب  :بن أيب حامت الوراق قال

يف كل ذلك   ،فكنت أراه يقوم يف ليلة واحدة مخس عشرة مرة إىل عشرين مرة ،القيظ أحياان 
وكان   .داحة فيوري انرا بيده ويسرج مث خيرج أحاديث فيعلم عليها مث يضع رأسهأيخذ الق

 ،وكان ال يوقظين يف كل ما يقوم ،يصلي يف وقت السحر ثالث عشرة ركعة يوتر منها بواحدة
شاب فال أحب أن أفسد  تأن قال: ،إنك حتمل على نفسك كل هذا وال توقظين  :فقلت له

ورأيته أستلقى على قفاه يوما وحنن بفربر يف تصنيف كتاب التفسري وكان  "، عليك نومك 
اي أاب عبد هللا مسعتك تقول : فقلت له ،أتعب نفسه يف ذلك اليوم يف كثرة إخراج احلديث

            ؟فأي علم يف هذا االستلقاء "منذ عقلت ئا بغري علم قطإين ما أتيت شي "يوما 
خشيت أن حيدث حدث من أمر  ، أنفسنا يف هذا اليوم وهذا ثغر من الثغور اأتعبن"  فقال:

 . "  العدو فأحببت أن أسرتيح وآخذ أهبة ذلك فإن غافصنا العدو كان بنا حراك

  ، حدثنا أبو منصور بن خريون :س قاالأخربان أبو القاسم بن أيب اجلن وأبو احلسن بن قبي
قرأت على احلسني بن حممد أخي اخلالل عن عبد الرمحن بن   :قال ،أنبأان أبو بكر اخلطيب

حدثنا حممد بن أيب  ،حدثنا حممد بن يوسف الفربري ، حدثين حممد بن حم ،حممد اإلدريسي
      ؟يف املصنفقلت أليب عبد هللا حممد بن إمساعيل حتفظ مجيع ما أدخلت  :حامت قال

 . "خيفي علي مجيع ما فيه ال فقال:

حدثنا أبو منصور بن   :أخربان أبو القاسم علي بن إبراهيم وأبو احلسن على بن أمحد قاال
أنبأان أبو بكر   ،أخربين حممد بن علي بن أمحد املقرئ ،أنبأان أبو بكر أمحد بن علي ،خريون

أنبأان خلف بن   ،  عنه أبو عمرو البحرييدثينوح ،حممد بن أمحد بن احلسن اجلرجاين يف كتابه
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  :حدثنا حممد بن أيب حامت وراق البخاري قال ،حدثنا حممد بن يوسف  ،حممد بن إمساعيل
مل يفهموا كيف صنفت كتاب التاريخ   لو نشر بعض أستاذي هؤالء ":مسعت البخاري يقول

حدثين حممد    ،ألرموي. قال: وحدثين أبو النجيب ا"صنفته ثالث مرات  :مث قال ،وال عرفوه
حدثنا حممد بن حم    ،أخربين حممد بن إدريس الوراق ،بن إبراهيم بن أمحد األصبهاين

عت حممد بن  مس :حدثنا حممد بن أيب حامت الوراق قال ،أنبأان حممد بن يوسف ،البخاري
أخذ إسحاق بن راهوية كتاب التاريخ الذي صنفت فأدخله على عبد هللا   " :إمساعيل يقول

عجب منه وقال اهر فقال أيها األمري أال أريك سحرا قال فنظر فيه عبد هللا بن طاهر فتبن ط
 . " لست أفهم تصنيفه

مسعت  :حدثنا حممد بن أيب حامت قال ،حدثنا حممد بن يوسف  ، حدثنا حممد بن سعيد 
قال يل حممد بن سالم أنظر يف كتيب فما وجدت فيها من خطأ ":حممد بن إمساعيل يقول

وكان حممد بن سالم كتب يعين يف تلك  ."ففعلت ذلك  ، ليه كي ال أرويهفاضرب ع
فة مل األحاديث اليت أحكمها حممد بن إمساعيل زهاء ألفني رضي الفىت ويف األحاديث الضعي

هذا الذي ليس مثله هو حممد بن   :فقال ؟يرض الفىت فقال له بعض أصحابه من هذا الفىت
 إمساعيل. 

كان إمساعيل بن أيب أويس إذا انتخب من كتابة    ":يل يقولقال: ومسعت حممد بن إمساع
 ".  هذه أحاديث انتخبها حممد بن إمساعيل من حديثي :نسخ تلك األحاديث لنفسه وقال

أنبأان أبو   ،حدثنا أبو منصور بن خريون :أخربان أبو القاسم النسيب وأبو احلسن الزاهد قاال 
أخربين   ،حممد بن إبراهيم األصبهاين ثينحد ،حدثين أبو النجيب األرموي ،بكر اخلطيب

حدثنا حممد بن أيب   ،حدثنا حممد بن يوسف   ،حدثنا حممد بن حم ،حممد بن إدريس الوراق 
اي أاب فالن تراين أدلس تركت أان  ":سئل حممد بن إمساعيل عن خرب حديث فقال :حامت قال

 . "يل فيه نظر  وتركت مثله أو أكثر منه لغريه ،عشرة آالف حديث لرجل يل فيه نظر

  ،ا أبو منصور بن خريونحدثن  :أخربان أبو القاسم علي بن إبراهيم وأبو احلسن املالكي قاال 
حدثين حممد بن إبراهيم بن حممد   ،حدثين أبو النجيب األرموي ،أنباان أبو بكر أمحد بن علي
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جدي   ثناحد  ،حدثنا أمحد بن عبد هللا بن حممد ،أخربين أمحد بن علي الفارسي ،األصبهاين
إمساعيل إىل  دعي حممد بن  :حدثنا حممد بن أيب حامت الوراق قال  ،حممد بن يوسف الفربري

فأطال القيام  ،بستان بعض أصحابه فلما حضرت صالة الظهر صلى ابلقوم مث قام للتطوع
انظر هل ترى حتت قميصي   " :معه  فلما فرغ من صالته رفع ذيل قميصه فقال لبعض من

بره يف ستة عشر أو سبعة عشر موضعا، وقد تورم من ذلك جسده بور قد أفإذا زن ." ؟ شيئا
كيف مل خترج من الصالة يف أول ما   :وكان آاثر الزنبور يف جسده ظاهر، فقال له بعضهم

 . " كنت يف سورة فأحببت أن أمتها    ": فقال؟ أبرك

حممد بن  ين  أخرب  ،حدثين حممد بن إبراهيم األصبهاين ،قال: وحدثين أبو النجيب األرموي
حدثنا حممد بن أيب حامت   ،أنبأان حممد بن يوسف ،حدثنا حممد بن حم ، إسحاق الوراق

ذاكرين أصحاب عمرو بن علي حبديث فقلت  " :مسعت حممد بن إمساعيل يقول :الوراق قال
ذاكران حممد بن إمساعيل البخاري   :فسروا بذلك وساروا إىل عمرو بن علي فقالوا له ،ال أعرفه
 . " حديث ال يعرفه حممد ابن إمساعيل ليس حبديث :فلم يعرفه فقال عمرو بن علي حبديث

أنبأان أبو   ،حدثنا أبو منصور بن خريون  :أخربان أبو القاسم العلوي وأبو احلسن بن قبيس قاال
 ،عن أيب سعد اإلدريسي ،قال قرأت على احلسني بن حممد أخي اخلالل ،بكر اخلطيب

حدثنا   ،حدثنا حممد بن يوسف الفربري ،ب البخاري بسمرقندحدثين حممد بن حم بن انق 
ملا دخلت البصرة صرت   ":مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول : حممد بن أيب حامت قال

قلت من أهل   .؟من أين الفىت :علي فقالإىل جملس حممد بن بشار فلما خرج وقع بصره 
رمحك هللا هو أبو عبد   :ه ه أصحابفقال ل ،فأمسكت ؟ كيف تركت أاب عبد هللا:  قال ،خبارى

 . "  مرحبا مبن أفتخر به منذ سنني :فقام فأخذ بيدي وعانقين وقال ،هللا

حدثنا   ،أنبأان حممد بن أمحد البخاري ،أنبأان هناد بن إبراهيم ،أخربان أبو احلسن علي بن أمحد
د بن  مسعت حاش : حدثنا حممد بن أيب حامت قال ، حدثنا حممد بن يوسف ،حممد بن سعيد

فلما قدم قال حممد بن   ،كنت ابلبصرة فسمعت بقدوم حممد بن إمساعيل  :عيل يقولإمسا
 . اليوم دخل سيد الفقهاء :بشار
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  ،مسعت حممد بن يوسف بن مطر :قال ،حدثنا أبو نصر حممد بن سعيد ، مدوأنبأان حم :قال 
  ،ن عبد الواحدحدثين حاشد بن عبد هللا ب :مسعت أاب جعفر حممد بن أيب حامت يقول :يقول
 حممد بن إمساعيل فقيه هذه األمة. :مسعت يعقوب بن إبراهيم الدورقي يقول :قال

حدثنا حممد بن أيب  ، حدثنا حممد بن يوسف ،حدثنا حممد بن سعيد ،وأنبأان حممد :قال
ما يف   :مسعت العلماء ابلبصرة يقولون :مسعت عبد هللا بن سعيد بن جعفر يقول :حامت قال

املعرفة والصالح، قال عبد هللا بن سعيد: وأان أقول مثل  حممد بن إمساعيل يفالدنيا مثل 
 قوهلم.

أنبأان أبو املظفر هناد بن  : وأبو نصر املعمر بن حممد البيع قاال ،وأنبأان أبو طالب بن يوسف
حدثنا أبو نصر حممد بن سعيد بن أمحد بن   ،أنبأان حممد بن أيب بكر: إبراهيم النسفي قال

مسعت   :حدثنا حممد بن أيب حامت الوراق قال ،حدثنا حممد بن يوسف بن مطر ، تاجرسعيد ال
كنت عند أيب عاصم النبيل فرأيت   :حممد بن إمساعيل يقولحممد بن قتيبة قريب أيب عبد هللا 

قلت ابن من؟ فقال: ابن إمساعيل،  .من خبارى :قال ؟من أين أنت :عنده غالما فقال له
 الكباش.  عانقته. فقال يل رجل يف جملس أيب عاصم هذا الغالم يناطحفقلت له: أنت قرابيت ف

حدثنا   ،أنبأان حممد بن أمحد البخاري ،ن إبراهيمأنبأان هناد ب ،أخربان أبو احلسن علي بن أمحد
حدثنا حممد بن أيب حامت قال: ومسعت حاشد بن   ، حدثنا حممد بن يوسف ،حممد بن سعيد

حممد بن إمساعيل أفقه ممن   :كر املديينب أمحد بن أيب بقال يل أبو مصع  :عبد هللا يقول
لو أدركت مالكا  :فقال أبو مصعب  .جاوزت احلد :فقال رجل من جلسائه ،عندان وأبصر

 واحلديث. هونظرت إىل وجهه ووجه حممد بن إمساعيل لقلت كالمها واحد يف الفق

  ، حدثنا أبو منصور بن خريون :أخربان أبو القاسم علي بن إبراهيم وأبو احلسن بن قبيس قاال
عن أيب سعد  ، ي اخلاللأنبأان أبو بكر أمحد بن علي قال: قرأت على احلسني بن حممد أخ

حدثنا حممد بن يوسف   ،حدثين حممد بن حم بن انقب البخاري بسمرقند ،اإلدريسي
أخرجت خراسان ثالثة   :مسعت علي بن حجر يقول :حدثنا حممد بن أيب حامت قال ،الفربري
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وعبد هللا بن عبد الرمحن  ،وحممد بن إمساعيل البخاري ببخارى  ، زرعة الرازي ابلريأاب
 وحممد بن إمساعيل عندي أبصرهم وأعلهم وفقههم. ،دبسمرقن

  ،أنبأان أبو عبد هللا غنجار ،أنبأان هناد بن إبراهيم ،أخربان هبا عالية أبو احلسن علي بن أمحد 
  ،حدثنا حممد بن يوسف بن مطر ،د بن سعيد التاجرحدثنا أبو نصر حممد بن سعيد بن أمح

أخرجت   :مسعت علي بن حجر يقول :راق يقولمسعت أاب جعفر حممد بن أيب حامت الو  :قال
 ،وعبد هللا بن عبد الرمحن بسمرقند ، وحممد بن إمساعيل ببخارى ،خراسان ثالثة أبو زرعة

 وحممد بن إمساعيل عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقههم.

حدثنا أبو    ،أنبأان أبو عبد هللا البخاري ،سن املوحد أنباان أبو املظفر النسفيأبو احلأخربان 
حدثنا حممد بن ايب حامت   ،حدثنا حممد بن يوسف بن مطر ،نصر حممد بن سعيد التاجر

لو قدرت أن أزيد يعين من عمري يف عمر حممد بن   :مسعت حيىي بن جعفر يقول :الوراق قال
 ل ذهاب العلم. يكون موت رجل واحد وموت حممد بن إمساعيمويت  فإن  ،إمساعيل لفعلت

قال أبو جعفر  :حدثنا حممد بن يوسف قال ،حدثنا حممد بن سعيد، قال وأنبأان غنجار
دخلت البصرة والشام  :ومسعت حممود بن النضر أاب سهل الشافعي يقول ، حممد بن أيب حامت

 حممد بن إمساعيل فضلوه على أنفسهم.واحلجاز والكوفة ورأيت علماءها فكلما جرى ذكر 

 

 شمائل البخاري من سير اعالم النبالء  -ج

 

قال الذهيب يف السري: " قاله أبو جعفر حممد بن أيب حامت البخاري، وراق أيب عبد هللا يف  
 كتاب )مشائل البخاري(، مجعه، وهو جزء ضخم." 

اعيل الطرسوسي، أن حممد بن  قال الذهيب: " أنبأين به أمحد بن أيب اخلري، عن حممد بن إمس
ان أمحد بن علي بن خلف، أخربان أبو طاهر أمحد بن عبد  طاهر احلافظ أجاز له، قال: أخرب 

هللا بن مهرويه الفارسي املؤدب، قدم علينا من مرو لزايرة أيب عبد هللا السلمي، أخربان أبو  
دي، قال: مسعت أمحد بن عبد هللا بن حممد بن يوسف بن مطر الفربري، حدثنا جحممد 
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 ه، فبهذا السند.حممد بن أيب حامت، فذكر الكتاب فما أنقله عن
 قلت: وولد أبو عبد هللا يف شوال سنة أربع وتسعني ومائة. 

لبخاري( ،  قاله أبو جعفر حممد بن أيب حامت البخاري، وراق أيب عبد هللا يف كتاب )مشائل ا
 مجعه، وهو جزء ضخم. 

حججت، "ي: مسعت أاب عبد هللا حممد بن إمساعيل يقول: قال حممد بن أيب حامت البخار 
ورجع أخي أبمي، وختلفت يف طلب احلديث فلما طعنت يف مثان عشرة، جعلت أصنف  

 قضااي الصحابة والتابعني وأقاويلهم، وذلك أايم عبيد هللا بن موسى . 
لليايل يف ا -صلى هللا عليه وسلم-اريخ( إذ ذاك عند قرب رسول هللا وصنفت كتاب )الت

 كرهت تطويل الكتاب . املقمرة، وقل اسم يف التاريخ إال وله قصة، إال أين  
وكنت أختلف إىل الفقهاء مبرو وأان صيب، فإذا جئت أستحي أن أسلم عليهم، فقال يل 

 مؤدب من أهلها: كم كتبت اليوم؟
 بذلك حديثني، فضحك من حضر اجمللس. فقلت: اثنني، وأردت 

 "  وا، فلعله يضحك منكم يوما!!فقال شيخ منهم: ال تضحك
دخلت على احلميدي وأان ابن مثان عشرة سنة، وبينه وبني آخر اختالف يف  "ومسعته يقول: 

حديث، فلما بصر يب احلميدي قال: قد جاء من يفصل بيننا، فعرضا علي، فقضيت 
، ولو أن خمالفه أصر على خالفه، مث مات على دعواه، ملات  للحميدي على من خيالفه

 ."فراكا

وقال أبو جعفر حممد بن أيب حامت، قلت أليب عبد هللا: حتفظ مجيع ما أدخلت يف املصنف؟  
 . "ال خيفى علي مجيع ما فيه"فقال: 

 ."صنفت مجيع كتيب ثالث مرات "ومسعته يقول: 
 يفهموا كيف صنفت )التاريخ(، وال عرفوه، مث  لو نشر بعض أستاذي هؤالء مل"ومسعته يقول: 

 ."ث مرات قال: صنفته ثال
أخذ إسحاق بن راهويه كتاب )التاريخ( الذي صنفت، فأدخله على عبد هللا "ومسعته يقول: 

بن طاهر، فقال: أيها األمري، أال أريك سحرا؟ قال: فنظر فيه عبد هللا، فتعجب منه، وقال:  
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 ."لست أفهم تصنيفه
رات، يف كل دخلت بغداد آخر مثان م"د بن أيب حامت: مسعت البخاري يقول: وقال حمم

أمحد بن حنبل، فقال يل يف آخر ما ودعته: اي أاب عبد هللا، تدع العلم والناس، ذلك أجالس 
 . "وتصري إىل خراسان؟! قال: فأان اآلن أذكر قوله

أن أملي عليهم لكل من  دخلت بلخ، فسألوين "قال وراقه حممد بن أيب حامت: مسعته يقول: 
 ف رجل ممن كتبت عنهم. كتبت عنه حديثا، فأمليت ألف حديث ألل

ت عن ألف ومثانني رجال، ليس فيهم إال صاحب  قال: ومسعته قبل موته بشهر يقول: كتب
 حديث، كانوا يقولون: اإلميان قول وعمل، يزيد وينقص.
نت معه يف سفر، جيمعنا بيت واحد  وقال حممد بن أيب حامت الوراق: كان أبو عبد هللا، إذا ك

كل أراه يقوم يف ليلة واحدة مخس عشرة مرة إىل عشرين مرة، يف   إال يف القيظ أحياان، فكنت 
 ذلك أيخذ القداحة، فيوري انرا، ويسرج، مث خيرج أحاديث، فيعلم عليها .

يعين:  -وقال حممد بن أيب حامت: مسعت هانئ بن النضر يقول: كنا عند حممد بن يوسف 
وحنوه، وكان حممد بن إمساعيل ابلشام وكنا نتنزه فعل الشباب يف أكل الفرصاد  -الفراييب

 معنا، وكان ال يزامحنا يف شيء مما حنن فيه، ويكب على العلم. 
يف النوم، كأنه ميشي، وحممد   --يت النيب وقال حممد: مسعت النجم بن الفضيل يقول: رأ

قدمه، وضع حممد بن إمساعيل قدمه يف  --بن إمساعيل ميشي خلفه، فكلما رفع النيب 
 قدمه. --ع النيب املكان الذي رف

وقال حممد بن أيب حامت الوراق: مسعت حاشد بن إمساعيل وآخر يقوالن: كان أبو عبد هللا  
خ البصرة وهو غالم، فال يكتب، حىت أتى على ذلك أايم، البخاري خيتلف معنا إىل مشاي

 فكنا نقول له: إنك ختتلف معنا وال تكتب، فما تصنع؟
إنكما قد أكثرمتا علي وأحلحتما، فاعرضا علي ما   " : فقال لنا يوما بعد ستة عشر يوما

ن فأخرجنا إليه ما كان عندان، فزاد على مخسة عشر ألف حديث، فقرأها كلها ع ." كتبتما
 ظهر القلب، حىت جعلنا حنكم كتبنا من حفظه. 
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 . " أترون أين أختلف هدرا، وأضيع أايمي؟! فعرفنا أنه ال يتقدمه أحد"مث قال: 
عرفة من البصريني يعدون خلفه يف طلب احلديث وهو  قوالن: كان أهل املقال: ومسعتهما ي

وف، أكثرهم ممن شاب حىت يغلبوه على نفسه، وجيلسوه يف بعض الطريق، فيجتمع عليه أل
 يكتب عنه. وكان شااب مل خيرج وجهه. 

هبة  ليس يف "وقال حممد بن أيب حامت الوراق: قرأ علينا أبو عبد هللا كتاب )اهلبة(، فقال: 
ويف كتاب عبد هللا بن املبارك مخسة أو حنوه. ويف كتايب  ع إال حديثان مسندان أو ثالثة.وكي

 ."هذا مخس مائةحديث أو أكثر
تفكرت أصحاب أنس، فحضرين يف ساعة ثالث "ت أاب عبد هللا يقول: وقال: مسع

 فاعي به. ما قدمت على أحد إال كان انتفاعه يب أكثر من انت" .قال: ومسعته يقول: "مائة
زهر يقول: كان بسمرقند أربع مائة ممن يطلبون قال: ومسعت سليم بن جماهد، مسعت أاب األ

غالطة حممد بن إمساعيل، فأدخلوا إسناد الشام يف احلديث، فاجتمعوا سبعة أايم، وأحبوا م
يف   إسناد العراق، وإسناد اليمن يف إسناد احلرمني، فما تعلقوا منه بسقطة ال يف اإلسناد، وال

 املنت.
ما منت البارحة حىت عددت كم أدخلت  " وقال حممد بن أيب حامت: مسعت أاب عبد هللا يقول: 

 . "لف حديث مسندةمصنفايت من احلديث، فإذا حنو مئيت أ
 . "ما كتبت حكاية قط، كنت أحتفظها"ومسعته يقول: 
 ."صنفت كتاب )االعتصام( يف ليلة"ومسعته يقول: 
 إليه إال وهو يف الكتاب والسنة.  يئا حيتاجال أعلم ش"ومسعته يقول: 

 . "فقلت له: ميكن معرفة ذلك كله.قال: نعم 
اجلامع، فذهب عمرو بن زرارة، وإسحاق بن راهويه  كنت بنيسابور أجلس يف "ومسعته يقول: 

إىل يعقوب بن عبد هللا، وايل نيسابور، فأخربوه مبكاين، فاعتذر إليهم، وقال: مذهبنا إذا رفع  
 ريب مل نعرفه حبسناه حىت يظهر لنا أمره. إلينا غ

 فقال له بعضهم: بلغين أنه قال لك: ال حتسن تصلي، فكيف جتلس؟
من هذا ماكنت أقوم من ذلك اجمللس حىت أروي عشرة آالف   فقال: لو قيل يل شيء
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 . "حديث، يف الصالة خاصة 
ة، عن أيب كنت يف جملس الفراييب، فقال: حدثنا سفيان، عن أيب عرو "ومسعته يقول: 

 كان يطوف على نسائه يف غسل واحد .   --اخلطاب، عن أنس:أن النيب 
 اب.فلم يعرف أحد يف اجمللس أاب عروة، وال أاب اخلط

 فقلت: أما أبو عروة فمعمر، وأبو اخلطاب قتادة. 
 . "قال: وكان الثوري فعوال هلذا، يكين املشهورين

ىل أيب عبد هللا، فقال أليب عبد هللا: ما  قال حممد بن أيب حامت: قدم رجاء احلافظ، فصار إ
 قدومي حني بلغك؟ ويف أي شيء نظرت؟ أعددت ل

فجعل  ، فإن أحببت أن تسأل عن شيء فافعل فقال: ما أحدثت نظرا، ومل أستعد لذلك،
 يناظره يف أشياء، فبقي رجاء ال يدري أين هو. 

 وخجال: نعم. هل لك يف الزايدة؟ فقال استحياء منه"مث قال له أبو عبد هللا: 
 قال: سل إن شئت؟ 

 يف أسامي أيوب، فعد حنوا من ثالثة عشر، وأبو عبد هللا ساكت. فأخذ 
هللا: لقد مجعت، فظن رجاء أنه قد صنع شيئا، فقال أليب عبد هللا:  فلما فرغ قال له أبو عبد  

 اي أاب عبد هللا، فاتك خري كثري.
 رب عليه أكثر من ستني.فزيف أبو عبد هللا يف أولئك سبعة أو مثانية، وأغ
 مث قال له رجاء: كم رويت يف العمامة السوداء؟

 قال: هات كم رويت أنت؟
 حديثا. مث قال: نروي حنوا من أربعني 

 . "فخجل رجاء من ذاك، ويبس ريقه
دخلت بلخ، فسألين أصحاب احلديث أن أملي عليهم "قال حممد: مسعت أاب عبد هللا يقول: 

 . " مليت ألف حديث أللف رجل ممن كتبت عنهملكل من كتبت عنه حديثا.فأ
سئل إسحاق بن إبراهيم عمن طلق  "وقال حممد بن أيب حامت: قال أبو عبد هللا: 

 فسكت ساعة طويلة متفكرا، والتبس عليه األمر.انسيا.
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: )إن هللا عز وجل جتاوز عن أميت ما حدثت به أنفسها ما مل  --فقلت أان: قال النيب 
 . تعمل به أو تكلم ( 

 بقلبه. وإمنا يراد مباشرة هذه الثالث العمل والقلب أو الكالم والقلب وهذا مل يعتقد 
 . "فقال إسحاق: قويتين، وأفىت به

كان إمساعيل بن أيب أويس إذا انتخبت من  "وقال حممد: مسعت حممد بن إمساعيل يقول: 
ل من كتابه، نسخ تلك األحاديث، وقال: هذه األحاديث انتخبها حممد بن إمساعي

 . "حديثي
 وقال حممد: مسعت الفربري يقول: رأيت عبد هللا بن منري يكتب عن البخاري . 

 د بن إمساعيل، وهو معلم .ومسعته يقول: أان من تالميذ حمم

قال حممد: ومسعت أاب بكر املديين ابلشاش زمن عبد هللا بن أيب عرابة يقول: كنا بنيسابور  
يف اجمللس، فمر إسحاق حبديث كان دون الصحايب   عند إسحاق بن راهويه، وأبو عبد هللا 

 عطاء الكيخاراين.
ة ابليمن، كان معاوية بن أيب قري"فقال إسحاق: اي أاب عبد هللا، أيش كيخاران؟ فقال: 

سفيان بعث هذا الرجل، وكان يسميه أبو بكر، فأنسيته إىل اليمن، فمر بكيخاران، فسمع  
 شهدت القوم. أاب عبد هللا، كأنك فقال له إسحاق: اي  . "منه عطاء حديثني

قال حممد بن يوسف الفربري: مسعت أاب جعفر حممد بن أيب حامت الوراق يقول يف الزايدات 
 -قلت: وليست هي داخلة يف رواية ابن خلف الشريازي  -ملذيلة على مشائل أيب عبد هللا ا

ت الصحيح ما جلست للحديث حىت عرف"مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول:  قال:
ىت نظرت يف عامة كتب الرأي، وحىت دخلت البصرة مخس مرات أو حنوها،  من السقيم، وح

 ."كتبته، إال ما مل يظهر يل  فما تركت هبا حديثا صحيحا إال

قال أبوجعفر حممد بن أيب حامت: مسعت بعض أصحايب يقول:كنت عند حممد بن سالم،  
مد بن سالم: كلما دخل علي هذا الصيب  فدخل عليه حممد بن إمساعيل، فلما خرج قال حم

 حتريت، وألبس علي أمر احلديث وغريه، وال أزال خائفا ما مل خيرج. 
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عت أاب عمر سليم بن جماهد يقول: كنت عند حممد بن سالم البيكندي،  قال أبو جعفر: مس
 فقال: لو جئت قبل لرأيت صبيا حيفظ سبعني ألف حديث.

 قال: فخرجت يف طلبه حىت حلقته.
 ل: أنت الذي يقول: إين أحفظ سبعني ألف حديث؟قا

مولد أكثرهم نعم، وأكثر، وال أجيئك حبديث من الصحابة والتابعني إال عرفتك "قال: 
ووفاهتم ومساكنهم، ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعني إال ويل من ذلك  

 ." --أصل أحفظه حفظا عن كتاب هللا، وسنة رسول هللا 
ين بعض أصحايب: إن أاب عبد هللا البخاري صار إىل أيب إسحاق  جعفر: حدث وقال أبو

سحاق: من أراد أن ينظر إىل فقيه حبقه السرمار عائدا، فلما خرج من عنده قال أبو إ
 وصدقه، فلينظر إىل حممد بن إمساعيل وأجلسه على حجره .

عليه حممد بن   وقال أبو جعفر: قال يل بعض أصحايب: كنت عند حممد بن سالم، فدخل
إمساعيل حني قدم من العراق، فأخربه مبحنة الناس، وما صنع ابن حنبل وغريه من 

 ده قال حممد بن سالم ملن حضره: أترون البكر أشد حياء من هذا؟ األمور.فلما خرج من عن
وقال أبو جعفر: مسعت حيىي بن جعفر يقول: لو قدرت أن أزيد يف عمر حممد بن إمساعيل  

 لت، فإن مويت يكون موت رجل واحد، وموته ذهاب العلم.من عمري لفع
اعيل: لوال أنت ما  يقول حملمد بن إمس -وهو البيكندي  -قال: ومسعت حيىي بن جعفر 

 استطبت العيش ببخارى. 
وقال: مسعت حممد بن يوسف يقول: كنا عند أيب رجاء، هو قتيبة، فسئل عن طالق  

ملديين وابن راهويه قد ساقهم هللا إليك، وأشار إىل  السكران، فقال: هذا أمحد بن حنبل وابن ا
 حممد بن إمساعيل.

ال يذكر ما حيدث يف سكره، أنه ال جيوز   وكان مذهب حممد أنه إذا كان مغلوب العقل حىت
 عليه من أمره شيء .

قال حممد: ومسعت عبد هللا بن سعيد بن جعفر يقول: ملا مات أمحد بن حرب النيسابوري  
 اق يشيعان جنازته. ركب حممد وإسح

 فكنت أمسع أهل املعرفة بنيسابور ينظرون، ويقولون: حممد أفقه من إسحاق.
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األشقر، مسعت عبدان يقول: ما رأيت بعيين شااب أبصر من وقال: مسعت عمر بن حفص 
 هذا، وأشار بيده إىل حممد بن إمساعيل .

قول: حممد بن إمساعيل  وقال: مسعت صاحل بن مسمار املروزي يقول: مسعت نعيم بن محاد ي
 فقيه هذه األمة . 

د بن إمساعيل، وقال: مسعت إبراهيم بن خالد املروزي، يقول: قال مسدد: ال ختتاروا على حمم
 اي أهل خراسان. 

وقال: مسعت موسى بن قريش يقول: قال عبد هللا بن يوسف للبخاري: اي أاب عبد هللا، انظر 
 يف كتيب، وأخربين مبا فيه من السقط.

 ل: نعم.قا
كنت إذا دخلت على سليمان بن حرب   " وقال حممد: حدثين حممد بن إمساعيل، قال:

 . " يقول: بني لنا غلط شعبة
اجتمع أصحاب احلديث، فسألوين أن أكلم إمساعيل بن أيب أويس  ": ومسعته يقول: قال

وقال: اي أاب  ليزيدهم يف القراءة، ففعلت، فدعا إمساعيل اجلارية، وأمرها أن خترج صرة داننري،  
 عبد هللا، فرقها عليهم . 

 قلت: إمنا أرادوا احلديث.
أحب أن يضم هذا إىل ذاك ليظهر أثرك قال: قد أجبتك إىل ما طلبت من الزايدة، غري أين 

 . "فيهم
وقال: حدثين حاشد بن إمساعيل قال: ملا قدم حممد بن إمساعيل على سليمان بن حرب نظر 

 له يوما صوت . إليه سليمان، فقال: هذا يكون 
وقال خلف اخليام: حدثنا إسحاق بن أمحد بن خلف، مسعت أمحد بن عبد السالم: قال: 

ما استصغرت نفسي إال بني يدي علي بن "يعين: -علي بن املديين ذكران قول البخاري ل
 فقال علي: دعوا هذا، فإن حممد بن إمساعيل مل ير مثل نفسه .  -"املديين

ذاكرين أصحاب عمرو بن علي الفالس " مسعت أاب عبد هللا يقول: وقال حممد بن أيب حامت:  
 فأخربوه.  حبديث، فقلت: ال أعرفه، فسروا بذلك، وصاروا إىل عمرو،

 فقال: حديث ال يعرفه حممد بن إمساعيل ليس حبديث.
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وقال حممد بن أيب حامت: مسعت حاشد بن عبد هللا يقول: قال يل أبو مصعب الزهري: حممد 
 أفقه عندان وأبصر ابحلديث من أمحد بن حنبل. بن إمساعيل 

 فقيل له: جاوزت احلد. 
جه حممد بن إمساعيل، لقلت: كالمها  فقال للرجل: لو أدركت مالكا، ونظرت إىل وجهه وو 

 واحد يف الفقه واحلديث .
قال: ومسعت حاشد بن إمساعيل يقول: مسعت إسحاق بن راهويه يقول: اكتبوا عن هذا  

فلو كان يف زمن احلسن الحتاج إليه الناس ملعرفته ابحلديث  -ارييعين: البخ-الشاب 
 وفقهه.

ثالثة: أبو زرعة، وحممد بن إمساعيل، قال: ومسعت علي بن حجر يقول: أخرجت خراسان  
 وعبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي، وحممد عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقههم .

، فلما قرأه قال: كيف خلفت ذلك قال: وأوردت على علي بن حجر كتاب أيب عبد هللا
 الكبش؟

 فقلت: خبري.
 فقال: ال أعلم مثله.

شيبة وحممد بن عبد هللا بن منري يقوالن: ما رأينا   وقال أمحد بن الضوء: مسعت أاب بكر بن أيب
 مثل حممد بن إمساعيل .
 .ل: مسعت أيب يقول: ما أخرجت خراسان مثل حممد بن إمساعيلحنب وعن عبد هللا بن أمحد 

بشار سنة مثان وعشرين ومائتني وقال حممد بن إبراهيم البوشنجي: مسعت بندارا حممد بن 
 د بن إمساعيل  . يقول: ما قدم علينا مثل حمم

وقال حاشد بن إمساعيل: كنت ابلبصرة، فسمعت قدوم حممد بن إمساعيل، فلما قدم قال 
 بندار: اليوم دخل سيد الفقهاء . 

قال يل حممد بن بشار: إن ثويب ال ميس جلدي مثال،  " يقول:  وقال حممد: مسعت أاب عبد هللا
 ما مل ترجع إيل، أخاف أن جتد يف حديثي شيئا يسقمين.

 . "فإذا رجعت فنظرت يف حديثي طابت نفسي، وأمنت مما أخاف
وقال حممد بن أيب حامت: مسعت إبراهيم بن خالد املروزي يقول: رأيت أاب عمار احلسني بن 
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أيب عبد هللا البخاري، ويقول: ال أعلم أين رأيت مثله، كأنه مل خيلق إال   حريث يثين على
 للحديث. 

أاب سهل الشافعي يقول: دخلت البصرة والشام واحلجاز  ود بن النضروقال حممد: مسعت حمم
 والكوفة، ورأيت علماءها، كلما جرى ذكر حممد بن إمساعيل فضلوه على أنفسهم .

ول: ملا دخلت البصرة صرت إىل بندار، فقال يل: من أين وقال: مسعت حممد بن يوسف يق
 أنت؟ قلت: من خراسان.

 قال: من أيها؟
 قلت: من خبارى.

 رف حممد بن إمساعيل؟قال: تع
 قلت: أان من قرابته.

 فكان بعد ذلك يرفعين فوق الناس . 
لما  ملا دخلت البصرة صرت إىل جملس بندار، ف"قال حممد: ومسعت حممد بن إمساعيل يقول: 

 وقع بصره علي، قال: من أين الفىت؟ 
 قلت: من أهل خبارى.

 فقال يل: كيف تركت أاب عبد هللا؟ 
له: يرمحك هللا هو أبو عبد هللا، فقام، وأخذ بيدي، وعانقين، وقال: مرحبا  فأمسكت، فقالوا 

 . "مبن أفتخر به منذ سنني
البصرة رجل أعلم   قال: ومسعت حاشد بن إمساعيل، مسعت حممد بن بشار يقول: مل يدخل

قال: فلما أراد اخلروج ودعه حممد بن بشار، وقال: اي أاب   ابحلديث من أخينا أيب عبد هللا.
 بد هللا موعدان احلشر أن ال نلتقي بعد.ع

وقال أبو قريش حممد بن مجعة احلافظ: مسعت حممد بن بشار يقول: حفاظ الدنيا أربعة: أبو  
 مد بن إمساعيل ببخارى، ومسلم بنيسابور. زرعة ابلري، والدارمي بسمرقند، وحم

ل، مسعت أيب  وقال حممد بن عمر بن األشعث البيكندي: مسعت عبد هللا بن أمحد بن حنب
يقول: انتهى احلفظ إىل أربعة من أهل خراسان: أبو زرعة الرازي، وحممد بن إمساعيل 

 ي.البخاري، وعبد هللا بن عبد الرمحن السمرقندي، واحلسن بن شجاع البلخ
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 قال ابن األشعث: فحكيت هذا حملمد بن عقيل البلخي، فأطرى ذكر ابن شجاع. 
 فقلت له: مل مل يشتهر؟ 

 مل ميتع ابلعمر. قال: ألنه 
 قلت: هذا ابن شجاع رحل ومسع: مكي بن إبراهيم، وعبيد هللا بن موسى، وأاب مسهر.

 وتويف: سنة أربع وأربعني.
بن سعيد يقول: شباب خراسان أربعة: حممد بن   وقال نصر بن زكراي املروزي: مسعت قتيبة

ىي اللؤلؤي ، واحلسن بن  وزكراي بن حي -يعين: الدارمي-إمساعيل، وعبد هللا بن عبد الرمحن 
 شجاع. 

وقال حممد بن أيب حامت: مسعت جعفرا الفربري يقول: مسعت عبد هللا بن منري يقول: أان من 
 يكتب عن حممد . تالميذ حممد بن إمساعيل، وهو معلمي ورأيته 

وقال حممد: حدثنا حاشد بن عبد هللا بن عبد الواحد، مسعت يعقوب بن إبراهيم الدورقي  
 د بن إمساعيل فقيه هذه األمة. يقول: حمم

عن أيب جعفر املسندي قال: حفاظ زماننا ثالثة: حممد بن إمساعيل، وحاشد بن إمساعيل، 
 وحيىي بن سهل.

لفربري قال: خرج رجل من أصحاب عبد هللا بن منري  وقال حممد: حدثين جعفر بن حممد ا
 إىل خبارى يف حاجة له.  -رمحه هللا-

 : لقيت أاب عبد هللا؟ فلما رجع قال له ابن منري
 قال: ال.

فطرده، وقال: ما فيك بعد هذا خري، إذ قدمت خبارى ومل تصر إىل أيب عبد هللا حممد بن  
 إمساعيل. 

ن سالم يقول: حضرت أاب بكر بن أيب شيبة، فرأيت  وقال حممد: مسعت إبراهيم بن حممد ب
يان، فعرف كلها، مث أقبل  رجال يقول يف جملسه: انظر أبو بكر أاب عبد هللا يف أحاديث سف

 حممد عليه، فأغرب عليه مائيت حديث. 
إال أنه يريد ها   -والبازل اجلمل املسن  -فكان أبو بكر بعد ذلك يقول: ذاك الفىت البازل 

 ابلعلم، الشجاع.هنا البصري 
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ومسعت إبراهيم بن حممد بن سالم يقول: إن الرتوت من أصحاب احلديث مثل: سعيد بن 
عيم بن محاد، واحلميدي، وحجاج بن منهال، وإمساعيل بن أيب أويس، والعدين ،  أيب مرمي، ون

واحلسن اخلالل مبكة، وحممد بن ميمون صاحب ابن عيينة، وحممد بن العالء، واألشج،  
يم بن املنذر احلزامي، وإبراهيم بن موسى الفراء، كانوا يهابون حممد بن إمساعيل، وإبراه

 عرفة والنظر.ويقضون له على أنفسهم يف امل
وقال حممد: حدثين حامت بن مالك الوراق؟ قال: مسعت علماء مكة يقولون: حممد بن  

 إمساعيل إمامنا وفقيهنا وفقيه خراسان. 
يقول: كان حممد بن إمساعيل خيتلف إىل أيب حفص  -رمحه هللا-وقال حممد: مسعت أيب 

اب كيس، أرجو أن  هذا ش أمحد بن حفص البخاري وهو صغري، فسمعت أاب حفص يقول:
 يكون له صيت وذكر. 

وقال حممد: مسعت أاب سهل حممودا الشافعي يقول: مسعت أكثر من ثالثني عاملا من علماء 
 )اتريخ( حممد بن إمساعيل.مصر، يقولون: حاجتنا من الدنيا النظر يف  

 -يعين: الدارمي-وقال حممد: حدثين صاحل بن يونس، قال: سئل عبد هللا بن عبد الرمحن 
 عن حديث سامل بن أيب حفصة ، فقال: كتبناه مع حممد، وحممد يقول: سامل ضعيف.

 فقيل له: ما تقول أنت؟
 قال: حممد أبصر مين.

يث حممد بن كعب: )ال يكذب الكاذب إال من  قال: وسئل عبد هللا بن عبد الرمحن عن حد
 مهانة نفسه عليه (. 

صر مين، ألن مهه النظر يف احلديث، وقيل له: حممد يزعم أن هذا صحيح، فقال: حممد أب
وأان مشغول مريض، مث قال: حممد أكيس خلق هللا، إنه عقل عن هللا ما أمره به، وهنى عنه  

القرآن، شغل قلبه وبصره ومسعه، وتفكر يف أمثاله،   يف كتابه، وعلى لسان نبيه، إذا قرأ حممد
 وعرف حالله وحرامه . 

سألت عبد هللا بن عبد الرمحن السمرقندي عن حممد، وقال: كتب إيل سليمان بن جمالد: إين 
 فقال: حممد بن إمساعيل أعلمنا وأفقهنا وأغوصنا، وأكثران طلبا. 

بن عبد الرمحن يقول: مل يكن يشبه   وقال: مسعت أاب سعيد املؤدب يقول: مسعت عبد هللا



47 
 

 طلب حممد للحديث طلبنا، كان إذا نظر يف حديث رجل أنزفه.
ق وراق عبد هللا بن عبد الرمحن، قال: سألين عبد هللا عن كتاب وقال: حدثين إسحا

)األدب( من تصنيف حممد بن إمساعيل، فقال: امحله ألنظر فيه، فأخذ الكتاب مين، وحبسه 
فقال ابن  ما أخذت منه، قلت: هل رأيت فيه حشوا، أو حديثا ضعيفا؟ثالثة أشهر، فل 

 يح ، وهل ينكر على حممد؟!إمساعيل: ال يقرأ على الناس إال احلديث الصح
وقال: مسعت أاب الطيب حامت بن منصور الكسي يقول: حممد بن إمساعيل آية من آايت هللا  

 يف بصره ونفاذه من العلم. 
ستنري بن عتيق يقول: مسعت رجاء احلافظ يقول: فضل حممد بن  قال: ومسعت أاب عمرو امل

 إمساعيل على العلماء كفضل الرجال على النساء.
 له رجل: اي أاب حممد، كل ذلك مبرة؟! فقال

 فقال: هو آية من آايت هللا ميشي على ظهر األرض.
  -قتيبة يعين:-قال: ومسعت حممد بن يوسف يقول: سأل أبو عبد هللا أاب رجاء البغالين 

فقال: منذ كتبتها ما عرضتها على أحد، فإن احتسبت ونظرت   إخراج أحاديث ابن عيينة،
طأ منها فعلت، وإال مل أحدث هبا، ألين ال آمن أن يكون فيها بعض  فيها، وعلمت على اخل

اخلطأ، وذلك أن الزحام كان كثريا، وكان الناس يعارضون كتبهم، فيصحح بعضهم من بعض، 
كما هو، فسر البخاري بذلك، وقال: وفقت.مث أخذ خيتلف إليه كل يوم صالة  وتركت كتايب  

فسمعت البخاري رد   اجمللس، ويعلم على اخلطأ منه.الغداة، فينظر فيه إىل وقت خروجه إىل 
فقال: اي أاب عبد هللا، هذا مما كتب عين أهل بغداد، وعليه عالمة  على أيب رجاء يوما حديثا. 

 بن حنبل، فال أقدر أغريه. حيىي بن معني، وأمحد 
ن عدة إمنا كتب أولئك عنك ألنك كنت جمتازا، وأان قد كتبت هذا ع " فقال له أبو عبد هللا: 

، فرجع  "على ما أقول لك، كتبته عن حيىي بن بكري، وابن أيب مرمي، وكاتب الليث عن الليث
 أبو رجاء، وفهم قوله، وخضع له.

كراي اللؤلؤي واحلسن بن شجاع ببلخ ميشيان مع  قال: ومسعت حممد بن يوسف يقول: كان ز 
 ال له وإكراما. أيب عبد هللا إىل املشايخ إجال

بن إمساعيل يقول: رأيت إسحاق بن راهويه جالسا على السرير، وحممد  قال: ومسعت حاشد 
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بن إمساعيل معه وإسحاق يقول: حدثنا عبد الرزاق حىت مر على حديث، فأنكر عليه حممد،  
 حممد. فرجع إىل قول

مث رأيت عمرو بن زرارة وحممد بن رافع عند حممد بن إمساعيل يسأالنه عن علل احلديث، 
 ن حضر: ال ختدعوا عن أيب عبد هللا، فإنه أفقه منا وأعلم وأبصر.فلما قاما قاال مل

قال: ومسعت حاشد بن عبد هللا يقول: كنا عند إسحاق وعمرو بن زرارة مث، وهو يستملي  
أصحاب احلديث يكتبون عنه، وإسحاق يقول: هو أبصر مين.وكان حممد  على البخاري، و 

 يومئذ شااب. 
نا مع أيب عبد هللا عند حممد بن بشار، فسأله حممد  وقال: حدثين حممد بن يوسف قال: ك

وأشار إىل حممد بن  ، بن بشار عن حديث، فأجابه، فقال: هذا أفقه خلق هللا يف زماننا 
 إمساعيل. 

ارك كانوا يف األحياء  جماهد يقول: لو أن وكيعا وابن عيينة وابن املب قال: ومسعت سليم بن
 الحتاجوا إىل حممد بن إمساعيل.

عت أاب عبد هللا يقول: قال يل إمساعيل بن أيب أويس: انظر يف كتيب وما أملكه لك، قال: ومس
 وأان شاكر لك ما دمت حيا. 

لصرييف يقول: أبو عبد هللا  وقال: قال يل أبو عمرو الكرماين: مسعت عمرو بن علي ا
يل  فحكيت ملهيار ابلبصرة عن قتيبة بن سعيد أنه قال: رحل إ صديقي، ليس خبراسان مثله.

أان رأيته  ، من شرق األرض وغرهبا، فما رحل إيل مثل حممد بن إمساعيل، فقال مهيار: صدق
 نقاد له يف املعرفة.مع حيىي بن معني، ومها خيتلفان مجيعا إىل حممد بن إمساعيل، فرأيت حيىي ي

ن  تعد من الربد، فقال: أيكو وقال: مسعت أاب سعيد األشج، وخرج إلينا يف غداة ابردة، وهو ير 
                                                                          عندكم مثل ذا الربد؟

فنصبح وحنتاج إىل الفأس  فقلت: مثل ذا يكون يف اخلريف والربيع، ورمبا منسي والنهر جار،
 يف نقب اجلمد.

 أنت؟ فقال يل: من أي خراسان
 قلت: من خبارى.

حممد بن إمساعيل، فقال له: إذا قدم عليك من يتوسل به فاعرف    فقال له ابنه: هو من وطن
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 له حقه، فإنه إمام. 
ا وقال: مسعت أمحد بن عبد هللا بن اثبت الشاشي، مسعت إمساعيل بن أيب أويس يقول: م

أأتذن يل أن "أخذ عين أحد ما أخذ عين حممد، نظر إىل كتيب، فرآها دارسة، فقال يل: 
 "أجددها؟

 فقلت: نعم.
 تخرج عامة حديثي هبذه العلة.فاس

وقال: مسعت أاب إسحاق املروزي يقول: دخلت على علي بن حجر ساعة ودعه عبد هللا بن  
بد الرمحن ما شئت، وقل يف علم حممد عبد الرمحن، فسمعته يقول: قل يف أدب عبد هللا بن ع

 ما شئت. 
بعض اجلماعة   وقال: مسعت حممد بن الليث يقول: وذكر عنده عبد هللا وحممد، فسمع

يفضل عبد هللا على حممد، فقال: إذا قدمتوه فقدموه يف الشعر والعربية، وال تقدموه عليه يف  
 العلم. 

ن عبد الرمحن يدس إيل أحاديث من وقال: مسعت حاشد بن إمساعيل يقول: كان عبد هللا ب
مد،  أحاديثه املشكلة عليه، يسألين أن أعرضها على حممد، وكان يشتهي أن ال يعلم حم

 ! فكنت إذا عرضت عليه شيئا يقول: من مث جاءت 

وقال حممد بن أيب حامت، مسعت حاشد بن إمساعيل وآخر يقوالن: كان أهل املعرفة ابلبصرة  
احلديث، وهو شاب حىت يغلبوه على نفسه، وجيلسوه يف  يعدون خلف البخاري يف طلب 

 بعض الطريق، فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه. 
 قاال: وكان أبو عبد هللا عند ذلك شااب مل خيرج وجهه . 

ال يكون يل خصم يف "يقول:  -يعين: البخاري -قال حممد بن أيب حامت الوراق: مسعته 
ريخ( ويقولون: فيه اغتياب قمون عليك يف كتاب )التا، فقلت: إن بعض الناس ين"اآلخرة

: )بئس موىل  --أنفسنا، قال النيب إمنا روينا ذلك رواية مل نقله من عند "الناس، فقال: 
 ."العشرية( يعين: حديث عائشة

 . "ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها"ومسعته يقول: 
يف كل ما السحر ثالث عشرة ركعة، وكان ال يوقظين قال: وكان أبو عبد هللا يصلي يف وقت 
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 يقوم.
 فقلت: أراك حتمل على نفسك، ومل توقظين. 

 ."ت شاب، وال أحب أن أفسد عليك نومك أن"قال: 
وقال حممد بن أيب حامت: دعي حممد بن إمساعيل إىل بستان بعض أصحابه، فلما صلى  

يل قميصه، فقال لبعض من معه: ابلقوم الظهر، قام يتطوع، فلما فرغ من صالته، رفع ذ 
ر موضعا،  فإذا زنبور قد أبره يف ستة عشر أو سبعة عش "انظر هل ترى حتت قميصي شيئا؟ "

 وقد تورم من ذلك جسده.
 فقال له بعض القوم: كيف مل خترج من الصالة أول ما أبرك؟

 !! "كنت يف سورة، فأحببت أن أمتها "قال: 
يف الدنيا   يقول: مسعت العلماء ابلبصرة يقولون: ما وقال: مسعت عبد هللا بن سعيد بن جعفر
 .مثل حممد بن إمساعيل يف املعرفة والصالح

بن أيب حامت: ركبنا يوما إىل الرمي، وحنن بفربر، فخرجنا إىل الدرب الذي يؤدي   وقال حممد
فجعلنا نرمي، وأصاب سهم أيب عبد هللا وتد القنطرة الذي على هنر ورادة،  . إىل الفرضة

 الرمي.شق الوتدفلما رآه أبو عبد هللا نزل عن دابته، فأخرج السهم من الوتد، وترك فان
 اي أاب جعفر، يل إليك حاجة تقضيها؟ "جعنا معه إىل املنزل، فقال يل: ور "ارجعوا"وقال لنا: 

 قلت: أمرك طاعة.
 قال: حاجة مهمة، وهو يتنفس الصعداء. 

 وه على ما سألته. فقال ملن معنا: اذهبوا مع أيب جعفر حىت تعين
 فقلت: أية حاجة هي؟ 

 قال يل: تضمن قضاءها؟
 قلت: نعم، على الرأس والعني.

تصري إىل صاحب القنطرة، فتقول له: إان قد أخللنا ابلوتد، فنحب أن أتذن    قال: ينبغي أن
لنا يف إقامة بدله، أو أتخذ مثنه، وجتعلنا يف حل مما كان منا، وكان صاحب القنطرة محيد بن  

 ."خضر الفربرياأل
فقال يل: أبلغ أاب عبد هللا السالم، وقل له: أنت يف حل مما كان منك، وقال مجيع ملكي 
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لك الفداء، وإن قلت: نفسي، أكون قد كذبت غري أين مل أكن أحب أن حتتشمين يف وتد  
 أو يف ملكي.

  لغرابء حنوا منفأبلغته رسالته، فتهلل وجهه، واستنار، وأظهر سرورا، وقرأ يف ذلك اليوم على ا
 مخس مائة حديث، وتصدق بثالث مائة درهم. 

 . "اجعلين يف حل اي أاب معشر"قال: ومسعته يقول أليب معشر الضرير: 
 فقال: من أي شيء؟

رويت يوما حديثا، فنظرت إليك، وقد أعجبت به، وأنت حترك رأسك ويدك،  "قال: 
 ."فتبسمت من ذلك 

 هللا. قال: أنت يف حل، رمحك هللا اي أاب عبد  
 يته استلقى على قفاه يوما، وحنن بفربر يف تصنيفه كتاب )التفسري(. قال: ورأ

 وأتعب نفسه ذلك اليوم يف كثرة إخراج احلديث.
فقلت له: إين أراك تقول: إين ما أثبت شيئا، بغري علم قط منذ عقلت، فما الفائدة يف  

 االستلقاء؟ 
حدث من أمر العدو،   ، خشيت أن حيدث أتعبنا أنفسنا اليوم، وهذا ثغر من الثغور "قال: 

 . " فأحببت أن أسرتيح، وآخذ أهبة، فإن غافصنا العدو كان بنا حراك
قال: وكان يركب إىل الرمي كثريا، فما أعلمين رأيته يف طول ما صحبته أخطأ سهمه اهلدف  

 إال مرتني، فكان يصيب اهلدف يف كل ذلك، وكان ال يسبق.
 ." قنابرى الااث قط، والما أكلت كر "قال: ومسعته يقول: 

 قلت: ومل ذاك؟ 
 . "كرهت أن أوذي من معي من نتنهما "قال: 

 قلت: وكذلك البصل الينء؟
 . "نعم"قال: 

قال: وحدثين حممد بن العباس الفربري، قال: كنت جالسا مع أيب عبد هللا البخاري بفربر يف  
ال: يف املسجد، فق املسجد، فدفعت من حليته قذاة مثل الذرة أذكرها، فأردت أن ألقيها

 . "ألقها خارجا من املسجد "
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طب نفسا، فإن أهل املالهي يف  "قال: وأملى يوما علي حديثا كثريا، فخاف ماليل، فقال: 
 --مالهيهم، وأهل الصناعات يف صناعاهتم، والتجار يف جتاراهتم، وأنت مع النيب 

 . "وأصحابه
 فيه. حلظ لنفسي فقلت: ليس شيء من هذا، يرمحك هللا إال وأان أرى ا 

ما أردت أن أتكلم بكالم فيه ذكر الدنيا إال بدأت حبمد هللا والثناء  "قال: ومسعته يقول: 
 ."عليه

 وقال له بعض أصحابه: يقولون: إنك تناولت فالان. 
سبحان هللا، ما ذكرت أحدا بسوء إال أن أقول ساهيا، وما خيرج اسم فالن من "قال: 

 ."صحيفيت يوم القيامة
حابه يف بستان له، وضيفنا معه، فلما جلسنا أعجب صاحب البستان  صيفه بعض أقال: وض

 بستانه، وذلك أنه كان عمل جمالس فيه، وأجرى املاء يف أهناره. 
 فقال له: اي أاب عبد هللا، كيف ترى؟ 

 . "هذه احلياة الدنيا"فقال: 
ده بفربر،  ل، وحنن عنقال: وكان أليب عبد هللا غرمي قطع عليه ماال كثريا، فبلغه أنه قدم آم

 فقلنا له: ينبغي أن تعرب وأتخذه مبالك. 
 . "ليس لنا أن نروعه"فقال: 

مث بلغ غرميه مكانه بفربر، فخرج إىل خوارزم، فقلنا: ينبغي أن تقول أليب سلمة الكشاين 
 عامل آمل ليكتب إىل خوارزم يف أخذه، واستخراج حقك منه.

 . "ست أبيع ديين بدنياي  كتاب، ولإن أخذت منهم كتااب طمعوا مين يف"فقال: 
فجهدان، فلم أيخذ حىت كلمنا السلطان عن غري أمره. فكتب إىل وايل خوارزم. فلما أبلغ أاب  

 عبد هللا ذلك، وجد وجدا شديدا.
 ."ال تكونوا أشفق علي من نفسي"وقال: 

وكتب كتااب، وأردف تلك الكتب بكتب، وكتب إىل بعض أصحابه خبوارزم أن ال يتعرض  
 خبري. لغرميه إال

 فرجع غرميه إىل آمل، وقصد إىل انحية مرو. 
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 فاجتمع التجار، وأخرب السلطان أبن أاب عبد هللا خرج يف طلب غرمي له. 
فأراد السلطان التشديد على غرميه، وكره ذلك أبو عبد هللا، وصاحل غرميه على أن يعطيه كل  

 سنة عشرة دراهم شيئا يسريا.
 ألفا. وكان املال مخسة وعشرين

 يصل من ذلك املال إىل درهم، وال إىل أكثر منه .  ومل
 . " ما توليت شراء شيء وال بيعه قط"قال: ومسعت أاب عبد هللا، يقول: 

 فقلت له: كيف وقد أحل هللا البيع؟ 
 . "ملا فيه من الزايدة والنقصان والتخليط، فخشيت إن توليت أن أستوي بغريي"قال: 

 بايعتك؟أسفارك وم قلت: فمن كان يتوىل أمرك يف
 ."كنت أكفى ذلك "قال: 

قال: ومسعت حممد بن خداش يقول: مسعت أمحد بن حفص، يقول: دخلت على أيب 
والد أيب عبد هللا عند موته، فقال: ال أعلم من مايل درمها من  -يعين: إمساعيل-احلسن 

 حرام، وال درمها من شبهة. 
 قال أمحد: فتصاغرت إيل نفسي عند ذلك. 

 ."أصدق ما يكون الرجل عند املوت  "  :بو عبد هللامث قال أ
مل أمسح ذكري "قال: وكان أبو عبد هللا اكرتى منزال، فلبث فيه طويال، فسمعته يقول: 

 ."ابحلائط، وال ابألرض يف ذلك املنزل
 ."ألن املنزل لغريي"فقيل له: مل؟ قال: 

 "تصري معي؟ جبواري، ف بلغين أن خناسا قدم"قال: وقال يل أبو عبد هللا يوما بفربر: 
 قلت: نعم، فصران إليه فأخرج جواري حساان صباحا. 

اشرت   " مث خرج من خالهلن جارية خزرية دميمة عليها شحم، فنظر إليها، فمس ذقنها فقال:
 . "هذه لنا منه 

 فقلت: هذه دميمة قبيحة ال تصلح، والاليت نظران إليهن ميكن شراءهن بثمن هذه. 
  "، وال أحب أن أمس جارية، مث الأشرتيهاقد مسست ذقنها اشرت هذه، فإين"فقال: 

فاشرتاها بغالء مخس مائة درهم على ما قال أهل املعرفة.مث مل تزل عنده حىت أخرجها معه إىل  
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 نيسابور. 
وقد ذكر معناها  -وقال غنجار: أنبأان أبو عمرو أمحد بن حممد املقرئ: مسعت بكر بن منري 

محل إىل البخاري بضاعة أنفذها إليه ابنه   قال: كان  -بكر حامت، واللفظ لحممد بن أيب 
 أمحد، فاجتمع بعض التجار إليه. 
 فطلبوها بربح مخسة آالف درهم.

 فقال: انصرفوا الليلة. 
إين نويت بيعها  "فجاءه من الغد جتار آخرون، فطلبوا منه البضاعة بربح عشرة آالف. فقال: 

 . "للذين أتوا البارحة  
د املالمحي، مسعت حممد بن صابر بن كاتب، مسعت عمر ا إبراهيم بن محال غنجار: حدثنوق

بن حفص األشقر قال: كنا مع البخاري ابلبصرة نكتب، ففقدانه أايما، مث وجدانه يف بيت  
 وهو عراين، وقد نفد ما عنده، فجمعنا له الدراهم، وكسوانه . 

أن يكون حبالة إذا دعا  للمسلم  ما ينبغي" قول: وقال حممد بن أيب حامت: مسعت أاب عبد هللا ي
 ."مل يستجب له

 فقالت له امرأة أخيه حبضريت: فهل تبينت ذلك أيها الشيخ من نفسك؛ أو جربت؟
نعم، دعوت ريب عز وجل مرتني، فاستجاب يل، فلن أحب أن أدعو بعد ذلك، فلعله "قال: 

 " الكذب والبخل اجة املسلم إىلمث قال: ما ح ينقص من حسنايت، أو يعجل يل يف الدنيا.
خرجت إىل آدم بن أيب إايس، فتخلفت  "وقال حممد بن أيب حامت: مسعت البخاري يقول: 

 عين نفقيت، حىت جعلت أتناول احلشيش، وال أخرب بذلك أحدا.
 ."فلما كان اليوم الثالث أاتين آت مل أعرفه، فناولين صرة داننري، وقال: أنفق على نفسك 

مد السمرقندي يقول: كان حممد بن إمساعيل ت احلسني بن حمأيب حامت: مسع وقال حممد بن
خمصوصا بثالث خصال مع ما كان فيه من اخلصال احملمودة: كان قليل الكالم، وكان ال  

 يطمع فيما عند الناس، وكان ال يشتغل أبمور الناس، كل شغله كان يف العلم. 
مد بن  ديث حسبة غري حميعلم الناس احلوقال: مسعت سليم بن جماهد يقول: ما بقي أحد 

إمساعيل، ورأيت سليم بن جماهد يسأل أاب عبد هللا أن حيدثه كل يوم بثالثة أحاديث، ويبني  
 له معانيها وتفاسريها وعللها. 
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 فأجابه إىل ذلك قدر مقامهوكان أقام يف تلك الدفعة مجعة. 
ن  د يف الدنيا، مأورع، وال أزه ومسعت سليما يقول: ما رأيت بعيين منذ ستني سنة أفقه، وال

 حممد بن إمساعيل.
قال عبد اجمليد بن إبراهيم: ما رأيت مثل حممد بن إمساعيل، كان يسوي بني القوي  

 .والضعيف
 قال حممد بن أيب حامت: كانت له قطعة أرض يكريها كل سنة بسبع مائة درهم.

معجبا   عبد هللا كانقثاتني، ألن أاب فكان ذلك املكرتي رمبا محل منها إىل أيب عبد هللا قثاة أو 
ابلقثاء النضيج، وكان يؤثره على البطيخ أحياان، فكان يهب للرجل مائة درهم كل سنة حلمله  

 القثاء إليه أحياان. 
كنت أستغل كل شهر مخس مائة درهم، فأنفقت كل ذلك يف طلب "قال: ومسعته يقول: 

من املال، فجمع  الوجه، وبني من كان خلوا.فقلت: كم بني من ينفق على هذا "العلم
 لعلم، حىت اجتمع له. وكسب اب

 [ 36]الشورى:  ما عند هللا خري وأبقىفقال أبو عبد هللا: 
قال: وكنا بفربر، وكان أبو عبد هللا يبين رابطا مما يليبخارى، فاجتمع بشر كثري يعينونه على  

هذا الذي " أاب عبد هللا، فيقول: ذلك، وكان ينقل اللنب، فكنت أقول له: إنك تكفى اي 
 . "ينفعنا

مث أخذ ينقل الزنربات معه، وكان ذبح هلم بقرة، فلما أدركت القدور، دعا الناس إىل الطعام، 
وكان هبا مائة نفس أو أكثر، ومل يكن علم أنه جيتمع ما اجتمع، وكنا أخرجنا معه من فربر 

  ت أرغفة صاحلة.فأكل مجيع من حضر، وفضل  خبزا بثالثة دراهم أو أقل، فألقينا بني أيديهم،
 وكان اخلبز إذ ذاك مخسة أمناء بدرهم. 

قال: وكان أبو عبد هللا رمبا أييت عليه النهار، فال أيكل فيه رقاقة، إمنا كان أيكل أحياان لوزتني  
  "  أو ثالاث.وكان جيتنب توابل القدور مثل احلمص وغريه، فقال يل يوما شبه املتفرج بصاحبه:

 . "ة إىل شيء كثريأاب جعفر، حنتاج يف السناي 
 قلت له: قدر كم؟

 ."أحتاج يف السنة إىل أربعة آالف درهم، أو مخسة آالف درهم "قال: 
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قال: وكان يتصدق ابلكثري، أيخذ بيده صاحب احلاجة من أهل احلديث، فيناوله ما بني  
 كان ال يفارقه كيسه.و ، العشرين إىل الثالثني، وأقل وأكثر، من غري أن يشعر بذلك أحد

وذلك أن الرجل أخربين بعدد ما كان   -فيها ثالث مائة درهم  يته انول رجال مرارا صرة ورأ
فأراد أن يدعو، فقال له أبو عبد هللا: ارفق، واشتغل حبديث آخر كيال يعلم  -فيها من بعد 
 بذلك أحد.

 " إليك حاجة تقضيها؟يل "قال: وكنت اشرتيت منزال بتسع مائة وعشرين درمها، فقال: 
 عني. م، ونعمىقلت: نع

،  "ينبغي أن تصري إىل نوح بن أيب شداد الصرييف، وأتخذ منه ألف درهم، وحتمله إيل"قال: 
 ففعلت. 

 . "خذه إليك، فاصرفه يف مثن املنزل"فقال يل: 
 فقلت: قد قبلته منك وشكرته. 

 وأقبلنا على الكتابة، وكنا يف تصنيف )اجلامع( . 
ين طمعت يف ال أجرتئ رفعها إليك، فظن أد ساعة، قلت: عرضت يل حاجة فلما كان بع

 الزايدة. 
 . "ال حتتشمين، وأخربين مبا حتتاج، فإين أخاف أن أكون مأخوذا بسببك "فقال: 

 قلت له: كيف؟
 . "آخى بني أصحابه  --ألن النيب "قال: 

 فذكر حديث سعد وعبد الرمحن.
رضته علي،  قول، ووهبت لك املال الذي عفقلت له: قد جعلتك يف حل من مجيع ما ت

 عنيت املناصفة. 
يل جوار وامرأة، وأنت عزب، فالذي جيب علي أن أانصفك لنستوي يف  "ذلك أنه قال: و 

 ."املال وغريه، وأربح عليك يف ذلك 
أكثر من ذلك إذ أنزلتين من نفسك ما مل تنزل أحدا،   -رمحك هللا  -فقلت له: قد فعلت 

 " ماحاجتك؟"وقال: د، مث حفظ علي حديثي األول، وحللت منك حمل الول
 قلت: تقضيها؟
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 ، وأسر بذلك."نعم"قال: 
قلت: هذه األلف، أتمر بقبوله، واصرفه يف بعض ما حتتاج إليه، فقبله، وذلك أنه ضمن يل  

 قضاء حاجيت. 
  مث جلسنا بعد ذلك بيومني لتصنيف اجلامع، وكتبنا منه ذلك اليوم شيئا كثريا إىل الظهر، مث

نا شيئا، فرآين ملا كان قرب العصر  الكتابة من غري أن نكون أكل صلينا الظهر، وأقبلنا على 
 شبه القلق املستوحش، فتوهم يف مالال.

 وإمنا كان يب احلصر غري أين مل أكن أقدر على القيام، وكنت أتلوى اهتماما ابحلصر.
ل أما إذ مل تقب"درهم، وقال: فدخل أبو عبد هللا املنزل، وأخرج إيل كاغدة فيها ثالث مائة 

 . "فينبغي أن تصرف هذا يف بعض حوائجك  مثن املنزل،
 فجهدين، فلم أقبل.مث كان بعد أايم، كتبنا إىل الظهر أيضا، فناولين عشرين درمها.

 ."ينبغي أن تصرف هذه يف شراء اخلضر وحنو ذلك "فقال: 
 يت. فاشرتيت هبا ما كنت أعلم أنه يالئمه، وبعثت به إليه، وأت

 . "يلة، فال ينبغي لنا أن نعين أنفسناك، ليس فيك حبيض هللا وجه "فقال يل: 
فقلت له: إنك قد مجعت خري الدنيا واآلخرة، فأي رجل يرب خادمه مبثل ما تربين، إن كنت  

 ال أعرف هذا؛ فلست أعرف أكثر منه. 
يقول: كنت عند أيب عبد هللا ىف منزله، فجاءته جارية،   مسعت عبد هللا بن حممد الصاريف

قالت: إذا مل  "كيف متشني؟"ملنزل، فعثرت على حمربة بني يديه، فقال هلا:  وأرادت دخول ا
 يكن طريق، كيف أمشي؟

 ."اذهيب فقد أعتقتك "فبسط يديه، وقال هلا: 
 قال: فقيل له فيما بعد: اي أاب عبد هللا، أغضبتك اجلارية؟

 ."إن كانت أغضبتين فإين أرضيت نفسي مبا فعلت"قال: 
مام، وكنت أان يف مشلح احلمام، أتعاهد عليه أبو عبد هللا بفربر احل وقال حممد الوراق: دخل

مسست شيئا فيه شعر النيب "ثيابه، فلما خرج انولته ثيابه، فلبسها، مث انولته اخلف، فقال: 
--" فقلت: يف أي موضع هو من اخلف؟. 

 ين.فتومهت أنه يف ساقه بني الظهارة والبطانة. فلم خيرب 
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: أتى رجل عبد هللا البخاري، فقال: اي أاب عبد هللا، إن فالان  وقال حممد بن أيب حامت
 . ": )إذا قال الرجل ألخيه: اي كافر، فقد ابء به أحدمها(--قال النيب  "فقال: . ك!يكفر 

 يقع فيك.وكان كثري من أصحابه يقولون له: إن بعض الناس 
حييق املكر السيء  وال[ ويتلو أيضا: 76]النساء   إن كيد الشيطان كان ضعيفافيقول:

 [ . 43]فاطر:  إال أبهله
فقال له عبد اجمليد بن إبراهيم: كيف ال تدعو هللا على هؤالء الذين يظلمونك ويتناولونك 

 ويبهتونك؟ 
: )من دعا -  -، وقال: : )اصربوا حىت تلقوين على احلوض(--قال النيب "فقال: 

 ." على ظامله، فقد انتصر ( 
مل يكن يتعرض لنا قط أحد من أفناء الناس إال رمي  ": ومسعته يقول: قال حممد بن أيب حامت

بقارعة، ومل يسلم، وكلما حدث اجلهال أنفسهم أن ميكروا بنا رأيت من ليليت يف املنام انرا  
كلما أوقدوا انرا للحرب أطفأها ل قوله تعاىل: توقد مث تطفأ من غري أن ينتفع هبا، فأأتو 

 . " [64]املائدة: هللا
إن ينصركم هللا فال غالب لكم من الليل إذا أتيته يف آخر مقدمه من العراق:  جرياهان هوك

 [اآلية. 160]آل عمران: وإن خيذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده
وقال حممد بن أيب حامت، مسعت أاب منصور غالب بن جربيل، وهو الذي نزل عليه أبو عبد  

ض، واشتد به املرض، حىت وجه رسوال إىل مدينة مسرقند يف هللا يقول:إنه أقام عندان أايما، فمر 
قدر عشرين خطوة أو   إخراج حممد، فلما واىف هتيأ للركوب، فلبس خفيه، وتعمم، فلما مشى

  :-رمحه هللا- آخذ بعضده ورجل أخذ معي يقوده إىل الدابة لريكبها، فقال حنوها وأان
لعرق  فسال منه ا -رمحه هللا-قضى ، فدعا بدعوات، مث اضطجع، ف"أرسلوين، فقد ضعفت"

 شيء ال يوصف، فما سكن منه العرق إىل أن أدرجناه يف ثيابه. 
اب بيض، ليس فيها قميص وال أن كفنوين يف ثالثة أثو  "وكان فيما قال لنا وأوصى إلينا:  

فلما دفناه فاح من تراب قربه رائحة غالية أطيب من املسك، فدام  ، ففعلنا ذلك."عمامة
 ا، مث علت سواري بيض يف السماء مستطيلة حبذاء قربه، فجعل الناس خيتلفونذلك أايم

نقدر على ويتعجبون، وأما الرتاب فإهنم كانوا يرفعون عن القرب حىت ظهر القرب، ومل نكن 
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حفظ القرب ابحلراس، وغلبنا على أنفسنا، فنصبنا على القرب خشبا مشبكا، مل يكن أحد يقدر  
فكانوا يرفعون ما حول القرب من الرتاب، ومل يكونوا خيلصون إىل على الوصول إىل القرب، 

أهل البلدة، وتعجبوا من ذلك، القرب، وأما ريح الطيب فإنه تداوم أايما كثرية حىت حتدث 
وظهر عند خمالفيه أمره بعد وفاته، وخرج بعض خمالفيه إىل قربه، وأظهروا التوبة والندامة مما  

 ملذهب.كانوا شرعوا فيه من مذموم ا
قال حممد بن أيب حامت: ومل يعش أبو منصور غالب بن جربيل بعده إال القليل، وأوصى أن  

رأيت حممد بن حامت اخللقاين  وقال حممد بن أيب حامت: مسعت أاب ذر يقول:يدفن إىل جنبه.
-يف املنام، وكان من أصحاب حممد بن حفص، فسألته وأان أعرف أنه ميت عن شيخي 

 قال: نعم، رأيته، وهو ذاك، يشري إىل انحية سطح من سطوح املنزل. أيته؟هل ر  -رمحه هللا
رة كاد أن  فقال: رأيته، وأشار إىل السماء إشا، مث سألته عن أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل

 يسقط منها لعلو ما يشري." 

 

 هداية الساري البن حجرشمائل البخاري من  -د 

ه، وإن كان   البخاري، منبهة على قدره وتفخيم أمر هذه نبذة من أخبار اإلمام أيب عبد هللا
 .أمره شهريا وقدره أثريا، لكن يف املفصل ما ليس يف اجلملة، وقد أوردهتا خمتصرة اإلسناد غالبا

ما أوردته فمن كتاب »مشائل البخاري« أتليف وراقه اإلمام أيب جعفر حممد بن أيب  وأكثر
 .حامت البخاري 

عن كتاب سليمان بن  ي إذان مشافهةمد عبد هللا بن حممد املكوقد أخربين جبميعه أبو حم
محزةعن عبد العزيز بن أمحد بن ابقا، عن أيب زرعة طاهر بن حممد بن طاهر، عن أيب بكر 

ن علي بن خلف الشريازي؛ قال: أخربان أبو طاهر أمحد بن عبد هللا ابن مهرويه؛ قال:  أمحد ب
وسف الف ربري؛ قال: أخربان جدي؛ قال: أخربان أبو  أخربان أمحد بن عبد هللا بن حممد بن ي

 وهو جزء ضخم.فر.. جع
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َفت ه   َفصل   يف ذ ْكر  َنَسب ه  َوَمْول د ه  َوص 

وقال وراق البخاري: مسعت احلسن بن احلسني البزاز يقول: رأيتمحمد بن إمساعيل شيخا 
ة لثالث عشرة ليلة حنيف اجلسم، ليس ابلطويل وال ابلقصري، ولد يوم اجلمعة بعد الصال

 ي. خلت من شوال سنة أربع وتسعني ومئة ببخار 
 .يف نشأته وطلبه للحديث     

        هللا: كيف كان بدء أمرك يف طلب احلديث؟  قال وراق البخاري: قلت أليب عبد
قال: أهلمت حفظ احلديث وأان يف الكتاب. قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ فقال: عشر 

وغريه،    ت من الكتاب بعد العشر، فجعلت أختلف إىل الداخليسنني أو أقل، مث خرج
. فقلت: اي أاب فالن! إن  فقال يوما فيما كان يقرأ للناس: سفيان، عن أيب الزبري، عن إبراهيم

أاب الزبري مل يرو عن إبراهيم! فانتهرين، فقلت له: ارجع إىل األصل إن كان عندك. فدخل 
اي غالم؟ فقلت: هو: الزبري بن عدي، عن إبراهيم.   ونظر فيه، مث رجع، فقال يل: كيف هو

رددت فأخذ القلم وأصلح كتابه، فقال: صدقت. فقال له بعض أصحابه: ابن كم كنت إذ 
 .ابن إحدى عشرة سنة :عليه؟ فقال له

قال: فلما طعنت يف ست عشرة سنة حفظت كتب ابن املبارك ووكيع، وعرفت كالم هؤالء، 
إىل مكة، فلما حججت رجع أخي وختلفت هبا يف طلب  مث خرجت مع أمي وأخي أمحد

يلهم،  ة والتابعني وأقاو احلديث، فلما طعنت يف مثاين عشرة جعلت أصنف قضااي الصحاب
وذلك يف أايم عبيد هللا بن موسى، وصنفت كتاب »التاريخ« إذ ذاك عند قرب النيب صلى هللا  

ريخ« إال وله عندي قصة، إال أين  تا ال»عليه وسلم يف الليايل ال مقمرة. قال: وقل اسم يف 
 .كرهت تطويل الكتاب 

يب، فقال يل وقال الوراق: مسعت البخاري يقول: كنت أختلف إىل الفقهاء مبرو وأان ص
فضحك من حضر اجمللس فقال شيخ  ، مؤدب من أهلها: كم كتبت اليوم؟ فقلت: آيتني

 . منهم: ال تضحكوا؛ فلعله يضحك منكم يوما
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لكل من   فسألين أصحاب احلديث أن أمليعليهميقول: دخلت بلخ،  وقال وراقه: مسعته
لقيت حديثا عنه، فأمليت ألف حديث أللف شيخ ممن كتبت عنه. مث قال: كتبت عن 

 .ألف ومثانني نفسا ليس فيهم إال صاحب حديث
وقال أيضا: كتبت عن ألف نفس من العلماء وزايدة، ومل أكتب إال عن من قال: اإلميان  

 .   قول وعمل
مد بن يوسف _يعين الفراييب_ ابلشام، وقال وراقه: مسعت هانئ بن النضر يقول: كناعند حم

 .وكنا نتنزه، وكان حممد بن إمساعيل معنا، وكان ال يزامحنا فيما حنن فيه، بل يكب على العلم
قال: ومسعته يقول: مل تكن كتابيت احلديث كما كتب هؤالء، كنت إذا كتبت عن رجل سألته  

فإن مل يكن سألته أن خيرج يل مسه وكنيته ونسبه، وعلة احلديث إن كان الرجل فهما، عن ا
 . أصله ون س خ ت ه، فأما اآلخرون فال يبالون ما يكتبون وال كيف يكتبون

قال وراقه: مسعت العباس الدوري يقول: ما رأيت أحسن طلبا للحديث من حممد بن 
عه. مث قال لنا: ال تدعوا شيئا من كالمه إال  إمساعيل؛ كان ال يدع أصال وال فرعا إال قل 

 . هكتبتمو 
وقال الوراق عن حاشد بن إمساعيل: كان البخاري خيتلف معنا إىل مشايخ البصرة وهو  

غالم، فال يكتب، حىت أتى على ذلك أايم، فلمناه، فقال لنا بعد ستة عشر يوما: قد كثرمت  
مخسة عشر ألفا، فقرأها كلها عن ظهر  علي، فاعرضوا علي ما كتبتم! فأخرجناه، فزاد على 

م كتبنا من حفظه، فعلمنا أنه ال يتقدمه أحد، فكان أهل املعرفة قلب، حىت جعلنا حنك
ابلبصرة يعدون خلفه يف طلب احلديث، فيكتبون عنه _وهو شاب_ حىت يغلبوه على 

وكان إذ  نفسه، وجيلسونه يف بعض الطريق، فيجتمعون عليه ألوف، أكثرهم ممن ي   كتبعنه، 
 ذاك شااب مل خيرج وجهه. 
احلياء يف صغره، حىت قال شيخنا حممد بن سالم: أت رون البكر   وقال الوراق: كان شديد

  !أشد حياء من هذا الغالم؟
قال: ومسعته يقول: كنت يف جملس الفراييب، فقال: حدثنا سفيان، عن أيب عروة، عن أيب 

لم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. فلم اخلطاب، عن أنس: أن النيب صلى هللا عليه وس
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لس أاب عروة وال أاب اخلطاب، فقلت: أما أبو عروة؛ فمعمر، وأما أبو  يعرف أحد يف اجمل
  اخلطاب؛ فهو قتادة. قال: وكان الثوري فعوال هلذا؛ يكين املشهورين.

 يف سريته ومشائله وزهده وفضائله        
عت أمحد بن حفص يقول: دخلت على قال وراقه: مسعت حممد بن خداش يقول: مس

هللا عند موته، فقال: ال أعلم من مايل درمها من حرام، وال درمها من  يل والد أيب عبد إمساع
قلت: وكان حممد بن إمساعيل قد ورث من أبيه ماال جليال، فكان يعطيه مضاربة،   .شبهة

فقال: إن أخذت  فقطع له غرمي مخسة وعشرين ألفا، فقيل له: استعي  نبكتاب الوايل.
. مث صاحل غرميه على أن يعطيه كل سنة عشرة منهمكتااب طمعوا، ولن أبيع ديين بدنياي

 . دراهم، نزرا يسريا، وذهب ذلك املال. حكاها وراقه وطوهلا 
وقال وراقه: مسعته يقول: خرجت إىل آدم بن أيب إايس، فتأخرت نفقيت حىت جعلت أتناول 

 .م الثالث أاتين رجل ال أعرفه، فوهبين عشرة داننريحشيش األرض، فلما كان يف اليو 
وقال وراقه: مسعته يقول: كنت أستغل يف كل شهر مخس مئة درهم، فأنفقها يف الطلب، وما 

 .عند هللا خري وأبقى
وقال وراقه: رأيته استلقى وحنن بف ربر يف تصنيف كتاب التفسري، وكان أتعب نفسه يف ذلك 

دة يف : إين أراك تقول: ما أتيت شيئا بغري علم، فما الفائاليوم يف التخريج، فقلت له
االستلقاء؟ قال: أتعبت نفسي اليوم، وهذا ثغر، خشيت أن حيدث حدث من أمر العدو،  

 .  فأحببت أن أسرتيح وآخذ أهبة، فإن غ  افصنا العدو كان يف حراك
أخطأ سهمه اهلدف   قال: وكان يركب إىل الرمي كثريا، فما أعلمين رأيته يف طول ما صحبته 

 .  وال يسبق إال مرتني، بل كان يصيب يف كل ذلك 
قال: وركبنا يوما إىل الرمي وحنن بف ربر، فخرجنا إىل الدرب الذي يؤدي إىل الفرضة، فجعلنا  

نرمي، وأصاب سهم أيب عبد هللا وت د القنطرة اليت على النه ر، فانشق الوت د، فلما رآه نزل  
، فقال يل: اي أاب  م من الوت د، وترك الرمي، وقال لنا: ارجعوا. فرجعناعن داب   ته، فأخرج السه

جعفر، ليإليك حاجة. وهو يتنفس الصعداء، فقلت: نعم. فقال: تذهب إىل صاحب 
القنطرة، فتقول له: قد أخللنا ابلوت د، فنحب أن أتذن لنا يف إقامة بدله، أو أتخذ مثنه، أو  
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حب القنطرة محيد بن األخضر، فقال يل: أبلغ أاب عبد  جتعلنا يف حل مما كان منا. وكان صا 
هللا السالم، وقل له: أنت يف حل مما كان منك؛ فإن مجيع م لكي لك الفداء. فأبلغته 

الرسالة، فتهلل وجهه وأظهر سرورا كبريا، وقرأ ذلك اليوم للغرابء مخس مئة حديث، وتصدق  
  .بثالث مئة درهم

من أي شيء؟   :فقال رير: اجعلين يف حل اي أاب معشر.قال: ومسعته يقول أليب معشر الض
قال: رويت حديثا يوما، فنظرت إليك وقد أعجبت به، وأنت حترك رأسك ويدك،  ف

  .فتبسمت من ذلك. قال: أنت يف حل رمحك هللا اي أاب عبد هللا 
قال: ومسعته يقول: دعوت ريب مرتني فاستجاب يل، فلن أحب أن أدعو بعد؛ فلعله تنق ص 

 .ايتحسن
فقلت: إن بعض الناس ينقمون عليك قال: ومسعته يقول: ال يكون يل خصم يف اآلخرة. 

»التاريخ«؛ ويقولون: فيه اغتياب الناس! فقال: إمنا رويناذلك رواية، مل نقله من عند أنفسنا؛  
 قال النيب صلى هللا عليه وسلم: »بئس أخو العشرية«.

 .علمت أن الغيبة تضر أهلهاقال: ومسعته يقول: ما اغتبت أحدا قط منذ 
ان حممد بن إمساعيل يصلي ذات يوم، فلسعه الزنبور سبع عشرة وابلسند إىل بكر؛ قال: ك

مرة، فلما قضى صالته قال: انظروا إيش هذا الذي آذاين يف صاليت؟ فنظروا، فإذا الزنبور قد  
 ورمه يف سبعة عشر موضعا، ومل يقطع صالته.. 

 فأحببت أن أمتها. ، وزاد: قال: كنت يف آية، قلت: ورواها وراقه ابملعىن
اقه: كنا بف ربر، وكان أبو عبد هللا يبين رابطا مما يلي خبارى، فاجتمع بشر كثري وقال ور 

يعينونه على ذلك، وكان ينقل اللنب، فكنت أقول له: اي أاب عبد هللا! إنك تكفى ذلك. 
  .فيقول: هذا الذي ينفعين

ة نفس أو  إىل الطعام، وكان معه مئما أدركت القدور دعا الناس قال: وكان ذبح هلم بقرة، فل 
أكثر، ومل يكن علم أنه جيتمع ما اجتمع، وكنا أخرجنا معه من ف ربر خبزا بثالثة دراهم، وكان  

اخلبز إذ ذاك مخسة أمناء بدرهم، فألقيناه بني أيديهم، فأكل مجيع من حضر، وفضلت  
  .أرغفة صاحلة
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  .الطلبة، مفرط الكرم جدا، كثري اإلحسان إىلقال: وكان قليل األكل 
حكى أبو احلسن يوسف بن أيب ذر البخاري: أن البخاري مرض، فعرضواماءه على قلت: و 

األطباء، فقالوا: إن هذا املاء يشبه ماء بعض أساقفة النصارى؛ فإهنم ال أيتدمون. فصدقهم 
جه، فقالوا: عالجه  عن عال فسألوا .حممد بن إمساعيل، وقال: مل أئتدم منذ أربعني سنة

يه املشايخ وأهل العلم إىل أن أجاهبم أن أيكل بقية عمره يف كليوم األدم. فامتنع حىت أحل عل 
 سكرة مع رغيف. 

وقال وراقه: كان أبو عبد هللا إذا كنت معه يف سفر جيمعنا بيت واحد إال يف القيظ أحياان،  
عشرين مرة، يف كل ذلك أيخذ   فكنت أراه يقوم يف ليلة واحدة مخس عشرة مرة إىل

انرا بيده ويسرج، وخيرج أحاديث فيعلم عليها، مث يضع رأسه، وكان يصلي  القداحة، فيوري  
يف وقت السحر ثالث عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة، وكان ال يوقظين يف كل ما يقوم، 

  فقلت له: إنك حتمل على نفسك كل هذا وال توقظين!؟ قال: أنت شاب، فال أحب أن
 أفسد عليك نومك. 

  .ن شع ر النيب صلى هللا عليه وسلم يف ملبوسه، أظن يف خفهوقال وراقه: كان معه شيء م
قال: ومسعته يقول _وقد سئل عن خرب حديث_: اي أاب فالن! ترانيأدلس؛ وقد تركت عشرة  

  !آالف حديث لرجل يل فيه نظر؟
به نسخ تلك ا انتخبت من كتاابن أيب أويس إذ وقال وراقه: مسعته يقول: كان إمساعيل

 .وقال: هذه أحاديث انتخبها حممد بن إمساعيل من حديثياألحاديث لنفسه، 
وقال البخاري: اجتمع أصحاب احلديث، فسألوين أن أكلم إمساعيل بن أيب أويس ليزيدهم 

ها  يف القراءة، ففعلت، فدعا اجلارية وأمرها أن خترج صرة داننري، وقال: اي أاب عبد هللا، فرق
أجبتك إىل ما طلبت من الزايدة، غري أين أحب  عليهم. قلت: إمنا أرادوا احلديث. قال: قد

 .أن تضم هذا إىل ذاك
وقال البخاري: قال يل ابن أيب أويس: انظر يف كتيب، وما أملكه لك، وأان شاكر لك ما 

 . دمت حيا
دين: حممد بن وقال حاشد بن إمساعيل: قال يل أبو مصعب أمحد بن أيب بكرالزهري امل
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د. فقال رجل من جلسائه: جاوزت احلد! فقال أبو  إمساعيل أفقه عندان وأبصر منأمح
مصعب: لو أدركت مالكا ونظرت إىل وجهه ووجه حممد بن إمساعيل لقلت كالمها واحد يف  

 .احلديث والفقه
وقال وراق البخاري: مسعت حيىي بن جعفر البيكندي يقول: لو قدرت أن أزيد يف عمر  

واحد، وموت حممد بن إمساعيل  مد بن إمساعيل لفعلت؛ فإن مويت يكون موت رجلحم
 .ذهاب العلم

 . قال: ومسعته يقول: لوال أنت ما استطبت العيش ببخارى
وقال حممد بن أيب حامت وراق البخاري: مسعته يقول: لو نشر بعض أستاذي هؤالء مل يفهموا  

  .ته ثالث مرات كيف صنفت »التاريخ« وال عرفوه. مث قال: صنف
  أدخلت يف املصنف؟ فقال: ال خيفى علي مجيع ما فيه، وقال له وراقه: حتفظ مجيع ما

 وصنفت مجيع كتيب ثالث مرات. 
وقال: وبلغين أنه شرب البالذر، فسألته خلوة: هل من دواء للحفظ؟ فقال: ال أعلم. مث 

 .النظر أقبل علي فقال: ال أعلم شيئا أنفع للحفظ من هنمةالرجل ومداومة
  .سنة جرداء أكتب احلديثوقال: أقمت ابملدينة _بعد أن حججت_ 

قال: وأقمت ابلبصرة مخس سنني، معي كتيب أصنف، وأحج يف كل سنة، وأرجع من مكة 
إىل البصرة. قال: وأان أرجو أن هللا تعاىل يباركللمسلمني يف هذه املصنفات. وعن البخاري؛  

 يف ساعة ثالث مئة نفس، وما قدمت على قال: تذكرت يوما أصحاب أنس، فحضرين
 . ال كان انتفاعه يب أكثر من انتفاعي بهشيخ إ

وقال وراقه: عمل كتااب يف اهلبة فيه حنو مخس مئة حديث، وقال: ليس يف كتاب وكيع يف 
 . اهلبة إال حديثان مسندان أو ثالثة، ويف كتاب ابن املبارك مخسة أو حنوه

ديث، تصانيفي من احل ت البارحة حىت عددت كم أدخلتوقال وراقه: مسعته يقول: ما من
 فإذا حنو مئيت ألف. 

 . وقال أيضا: لو قيل يل شيء، ملا قمت حىت أروي عشرة آالف حديث يف الصالة خاصة
وقال وراقه: مسعته يقول: ما جلست للتحديث حىت عرفت الصحيح من السقيم، وحىت 
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  .ثا إال كتبتهنظرت يف كتب أهل الرأي، وما تركت ابلبصرة حدي 
أعلم شيئا حيتاج إليه إال وهو يف الكتاب والسنة. قال: فقلت له:  وقال: مسعته يقول: ال 

  .ميكن معرفة ذلك؟ قال: نعم
وقال الف ربري: مسعت وراق البخاري يقول: مسعت البخاري يقول: صنفت »كتاب 

  .االعتصام« يف ليلة
يب ام خلف النيب صلى هللا عليه وسلم والنقال: ومسعت وراق البخاري يقول: رأيته يف املن

صلى هللا عليه وسلم ميشي، كلما رفع النيب صلى هللا عليه وسلم قدمه وضع أبو عبد هللا  
 .قدمه يف ذلك املوضع

 
 1الجرح والتعديل -2

  ـ( 327  ت بد ال مح     حممد      ر س  ا    يب حامت )
سني د هللا قدم عليهم الرى سنة مائتني ومخال رمحه هللا: حممد بن امسعيل البخاري أبو عبق

روى عن عبدان املروزى وأيب مهام الصلت بن حممد والفراييب وابن اىب اويس مسع منه أيب وأبو  
زرعة مث تركا حديثه عندما كتب اليهما حممد ابن حيىي النيسابوري انه اظهر عندهم ان لفظه  

 ابلقرآن خملوق.

 
 191/ 7اجلرح والتعديل    1

احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت )املتوىف:   التميمي، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر  
 ه ( 327

 بريوت  -دار إحياء الرتاث العريب  
 م   1952ه     1271الطبعة: األوىل، 
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 1الثقات -3
     ـ(354الب يت )املتوىف:      حبا   حممد    حبا      محد

يروي   ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي البخاري أبو عبد هللا: قال رمحه هللا  
مات ليلة عيد الفطر سنة ست   ،واملكي بن إبراهيم ،وأىب عاصم ،عن عبيد هللا بن موسى

د يوم الفطر يوم من الغودفن  ،ومخسني ومائتني وقربه خبرتنك على فرسخني من مسرقند
وكثرت   ،وكان من خيار الناس ممن مجع وصنف ورحل وحفظ وذاكر وحث عليه .تالسب

ابألخبار وحفظه لآلاثر مع علمه ابلتاريخ ومعرفة أايم الناس ولزوم الورع اخلفي والعبادة    عنايته
           .الدائمة إىل أن مات رمحه هللا

اعيل البخاري من مشايخه  من روى عنهم محمد بن إسم أسامي  -4
 2.ي جامعه الصحيحف

 ه(365)احملدث احلافظ   و  محد  بد هللا     دي 
  ،وعلمه ، ومناقبه ، وصفته ،ومولده ،قال رمحه هللا: " ونبدأ بذكر نسب حممد بن إمساعيل

 وموته.  ،وما امتحن به ،وحفظه
اعيل بن إبراهيم بن : أبو عبد هللا حممد إمسلالبخاري يقو مسعت حممد بن أمحد بن سعدان 

رية بن بردزبه البخاري، وبردزبه جموسي مات عليها، واملغرية بن بردزبه أسم على يد ميان  املغ
وحممد بن إمساعيل    وميان هذا هو أبو جد عبد هللا بن حممد املسندي. البخاري اجلعفي،

 
 114-9/113الثقات    1

حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبسيت )املتوىف: 
 ه ( 354
 1973يدر آابد الدكن اهلند. الطبعة األوىل،  املعارف العثمانية حبدائرة  

 62-47الصحيح. ص  أسامي من روى عنهم حممد بن إمساعيل البخاري من مشاخيه يف جامعه   22
 ه ( 365أبو أمحد عبد هللا بن عدي بن عبد هللا بن حممد ابن مبارك بن القطان اجلرجاين )املتوىف: 

بريوت.  الطبعة: األوىل،   –ئر اإلسالمية  . الناشر: دار البشااحملقق: د. عامر حسن صربي
 م 1994ه/1414

 



68 
 

ه مسندي جد عبد هللا بن حممد املسندي، وقيل لجعفي وقيل: ألن أاب جده أسلم على يدي 
 ثته. ألنه كان يطلب املسند يف حدا

مسعت أاب علي احلسن بن احلسني البزاز البخاري يقول: ولد حممد بن إمساعيل البخاري يوم  
 بعد صالة اجلمع لثالث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعني ومائة.  ،اجلمعة

حنيف اجلسم، ليس  از يقول: رأيت حممد بن إمساعيل شيخا مسعت احلسن بن احلسني البز 
 . ابلطويل وال ابلقصري

مسعت حممد بن يوسف الفربري يقول: مسعت النجم بن فضيل وكان من أهل املعرفة والفضل  
وخلفه حممد بن   -قرية ببخارى - وقد خرج من ابب ابستني ،يف املناميقول: رأيت النيب 

، خطوة النيب خطوة، خطا حممد بن إمساعيل  النيب  إمساعيل البخاري، فكلما خطا
 .ورفع قدمه على قدم النيب  

مسعت عبد القدوس بن مهام يقول: مسعت عدة من املشايخ يقولون: دون حممد بن إمساعيل  
 وكان يصلي لكل ترمجة ركعتني.   ومنربه، البخاري تراجم جامعه بني قرب النيب 

فسمع به   ،دبغدامسعت عدة مشايخ حيكون أن حممد بن إمساعيل البخاري _رمحه هللا_ قدم 
ودخلوا منت  امائة حديث، فقلبوا متوهنا وأسانيده وا إىلأصحاب احلديث فاجتمعوا وعمد

أنفس، إىل كل رجل  هذا اإلسناد إلسناد آخر، وإسناد هذا املنت ملنت آخر، ودفعوها إلىعشرة
عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضروا اجمللس أن يلقوا ذلك على البخاري، وأخذوا املوعد 

للمجلس، فحضر اجمللس مجاعة من أصحاب احلديث من الغرابء من أهل خراسان وغريها  
فلما اطمأن اجمللس أبهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث  .ومن البغداديني

األحاديث املقلوبة، فقال البخاري: ال أعرفه. فسأله عن آخر، فقال: ال أعرفه. مث  من تلك 
 أعرفه. فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حىت فرغ من عشرته سأله عن آخر، فقال: ال

ممن حضر اجمللس يلتفت بعضهم إىل بعض ويقول:  والبخاري يقول: ال أعرفه. فكان الفقهاء
غريهم يقضي على البخاري ابلعجز والتقصري وقلة الفهم. مث   الرجل فهم، ومن كان من
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تلك األحاديث املقلوبة، فقال البخاري:  انتدب رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من 
ال أعرفه. فلم يزل يلقي  ال أعرفه. وسأله عن آخر، فقال: ال أعرفه. وسأله عن آخر، فقال:

بخاري يقول: ال أعرف. مث انتدب له الثالث  عليه واحدا بعد واحد حىت فرغ من عشرته وال
وبة، والبخاري ال يزيدهم على: ال والرابع إىل متام العشرة حىت فرغوا كلهم من األحاديث املقل 

أما حديثك األول فهو  أعرفه. فلما علم البخاري أهنم قد فرغوا التفت إىل األول منه فقال: 
على الوالء، حىت أتى على متام العشرة، فرد  كذا، وحديثك الثاين فهو كذا، والثالث والرابع 

ل ذلك ورد متون األحاديث  كل منت إىل إسناده، وكل إسناد إىل متنه، وفعل ابألخرين مث
 .نوا له ابلفضلكلها إىل أسانيدها وأسانيدها إىل متوهنا، فأقر له الناس ابحلفظ والعلم وأذع

 .ل: الكبش النطاحوكان ابن صاعد إذا ذكر حممد بن إمساعيل البخاري يقو 
  ذكر يل مجاعة من املشايخ أن حممد بن إمساعيل البخاري ملا ورد نيسابور واجتمع الناس

الوقت من مشايخ نيسابور ملا رأوا إقبال الناس إليه   وعقد به اجمللس حسده من كان يف ذلك 
ن  اي أصحاب احلديث، إن حممد بن إمساعيل يقول: اللفظ ابلقرآ يل:واجتماعهم عليه، فق

خملوق، فامتحنوه يف اجمللس. فلما حضر الناس جملس البخاري، قام إليه رجل فقال: اي أاب  
تقول يف اللفظ ابلقرآن خملوق هو أم غري خملوق؟ فأعرض عنه البخاري ومل جيبه،    عبد هللا، ما

هللا، وأعاد عليه القول، فأعرض عنه فلم جيبه، مث قال يف الثالثة،    فقال الرجل: اي أاب عبد
القرآن كالم هللا غري خملوق، وأفعال العباد خملوقة،  "فالتفت إليه حممد بن إمساعيل فقال: 

  .. فشغب الرجل وشغب الناس وتفرقوا عنه، وقعد البخاري يف منزله"بدعةواالمتحان 
مسعت اإلمساعيلي يقول: مسعت الفرهياين يقول: مسعتعمرو بن منصور النيسابوري يقول:  

مسعت عبيد هللا بن   "اعيل البخاري وسئل عن اللفظ ابلقرآن، فقال: مسعت حممد بن إمس
حيىي بن سعيد القطان وعبد الرمحن بن مهدي سعيد أاب قدامة السرخسي يقول: مسعت 

 ".  ل العباد خملوقة يقوالن: أفعا
مسعت أاب بكر اإلمساعيلي يقول: مسعت الفرهياين يقول: قيل حملمد بن إمساعيل: أترجع عما  

   عود الناس إليك؟ فقال: ال حاجة يل فيهم. قلت لي
بن حيىي يقول: قلت أليب    مسعت عبد اجمليد يقول: مسعت أيب يقول: مسعت حيكان بن حممد
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      حممد بن إمساعيل _ ولست من رجاله يف العلم ؟ اي أبه، ما لك وهلذا الرجل _ يعين
مد بن إمساعيل فقال: ومشخضة كويف قدري. فبلغ ذلك حم، قال: رأيته مبكة يتبع مشخضة

كان مشخضة هذا قد عرف احملدثني،    و دخلت مكة ومل أعرف هبا أحدا من احملدثني،"
 .!"أي عيب يف هذاكنت أتبعه ليقربين من احملدثني، فف

   مسعت عبد القدوس بن عبد اجلبار السمرقندي يقول: جاء حممد بن إمساعيل إىل خرتنك 
_ وكان له هبا أقرابء، فنزل عندهم، فسمعته ليلة   قرية من قرى مسرقند على فرسخني منها_ 

اللهم إنه قد ضاقت علي  " يف دعائه: من الليايل وقد فرغ من صالة الليل يدعو ويقول 
وقربه خبرتنك رمحه   ، . قال: فما مت الشهر حىت قبضه هللا" فاقبضين إليك  األرض مبا رحبت،

  هللا.
مسعت احلسن بن احلسني البزاز البخاري يقول: تويف حممد بن إمساعيل البخاري ليلة السبت 

ة الظهر يوم السبت مستهل شوال عند صالة العشاء ليلة الفطر، ودفن يوم الفطر بعد صال
  .، وعاش اثنتني وستني سنة إال ثالثة عشر يوما، رمحه هللاسنة ست ومخسني ومائتني

مسعت احلسن بن احلسني البزاز يقول: مسعت إبراهيم بن معقل يقول: مسعت حممد بن 
كت ما أدخلت يف هذا الكتاب _ يعين جامعه _ إال ما صح، وتر   " إمساعيل البخاري يقول:

 . "الكتاب ال يطول  من الصحاح كي

 

 1الكامل في الضعفاء- 5

 

 قال رمحه هللا: " حممد بن إمساعيل البخاري.

 
 227-226/ 1الكامل يف ضعفاء الرجال  1

 لبنان-بريوت   -ه (. الناشر: الكتب العلمية 365عدي اجلرجاين )املتوىف:  املؤلف: أبو أمحد بن  
 م 1997ه 1418الطبعة: األوىل، 
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حدثين حممد بن أمحد القومسي، قال: مسعت حممد بن محدويه يقول: مسعت حممد بن 
 . "أحفظ مئة ألف حديث صحيح، واحفظ مئيت ألف حديث غري صحيح"إمساعيل يقول: 

قول: مسعت إبراهيم بن معقل يقول: مسعت حممد بن  حلسني البخاري يمسعت احلسن بن ا
ما أدخلت يف كتاب اجلامع إال ما صح وتركت من الصحاح  "إمساعيل البخاري يقول: 

 ."الطوال حلال الطول
يقول: مسعت النجم بن الفضل وكان من أهل الفهم يقول:  مسعت حممد بن يوسف الفربري

إذا  وحممد بن إمساعيل خلفه، وكان النيب ن قرية ابستني، يف املنام خرج مرأيت النيب 
 ويتبع أثره. خطا خطوة خيطو حممد ويضع قدمه على خطوة النيب 

م بن مغرية ابن مسعت حممد بن أمحد بن سعدان البخاري يقول: حممد بن إمساعيل بن إبراهي
م على يدي ميان البخاري  بردزبه البخاري، وبردزبه جموسي مات عليها، واملغرية بن بردزبه أسل 

ي، وعبد هللا بن حممد هو ابن  وايل خبارى، وميان هذا هو أبو جد عبد هللا بن حممد املسند
يدي أيب  جعفر بن ميان البخاري اجلعفي، والبخاري قيل له: جعفي ألن أاب جده أسلم على 

قيل له: مسندي  جد عبد هللا املسندي، وميان جعفي نسب إليه ألنه مواله من فوق، وعبد هللا 
 ألنه كان يطلب املسند من حداثته. 

مسعت احلسن بن احلسني البزاز ببخارى يقول: رأيت حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية  
م اجلمعة بعد صالة اجلمعة لثالث  شيخا حنيف اجلسم ليس ابلطويل، وال ابلقصري، ولد يو 

ئة، وتويف ليلة السبت عند صالة  عشرة ليلة خلت من شهر شوال من سنة أربع وتسعني وم
يوم السبت لغرة شوال من سنة ست  العشاء ليلة الفطر ودفن يوم الفطر بعد صالة الظهر 

 ومخسني ومئتني، عاش اثنتني وستني سنة إال ثالثة عشر يوما".
 

 قاد أهل السنة والجماعةشرح أصول اعت -6

 ه (418هبة هللا بن احلسن بن منصورالاللكائي )املتوىف: 
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أخربان أمحد بن حممد بن حفص قال: ثنا   :قول حممد بن إمساعيل البخاري :1ل رمحه هللا اق
حممد بن أمحد بن سلمة قال: ثنا أبو نصر أمحد بن سهل بن محدويه قال: ثنا أبو العباس  

الفضل بن بسام قال: مسعت إبراهيم بن حممد يقول: أان توليت دفن حممد بن إمساعيل 
يرتكين صاحب لنا من فأردت محله إىل مسرقند أن أدفنه هبا فلم   ،نك البخاري ملا مات خبرت

فلما أن فرغنا ورجعت إىل املنزل الذي كنت فيه قال يل صاحب   ا، أهل سكجكث فدفناه هب
القصر: سألته أمس فقلت: اي أاب عبد هللا ما تقول يف القرآن؟ فقال: القرآن كالم هللا غري 

ناس.  أنك تقول ليس يف املصحف قرآن وال يف صدور ال خملوق. فقلت له: إن الناس يزعمون
والطور وكتاب ﴿إين أقول كما قال هللا: ، فقال: أستغفر هللا أن تشهد علي مبا مل تسمعه مين

فمن قال غري  ،ويف صدور الرجال قرآن   ، أقول: يف املصاحف قرآن، [2]الطور:  ﴾مسطور
 .  فإن اتب وإال سبيله سبيل الكفر  ذلك هذا يستتاب 

بن أمحد بن سلمة قال: ثنا أبو صاحل خلف  وأخربان أمحد بن حممد بن حفص قال: ثنا حممد 
بن حممد بن إمساعيل قال: مسعت أاب عمرو أمحد بن نصر بن إبراهيم النيسابوري املعروف 

،  ابخلفاف ببخارى يقول: كنا يوما عند أيب إسحاق القرشي ومعنا حممد بن نصر املروزي
فقال حممد بن نصر: مسعته يقول: من زعم أين قلت: لفظي  ،إمساعيلفجرى ذكر حممد بن 

فإىن مل أقله. فقلت له: اي أاب عبد هللا فقد خاض الناس يف هذا  ،ابلقرآن خملوق فهو كذاب 
وأكثروا فيه. فقال: ليس إال ما أقول وأحكي لك عنه. قال أبو عمرو اخلفاف: فأتيت حممد  

طابت نفسه فقلت له: اي أاب عبد هللا هاهنا   ديث حىتبن إمساعيل فناظرته يف شيء من احل
رجل حيكي عنك أنك قلت هذه املقالة. فقال يل: اي أاب عمرو احفظ ما أقول: من زعم من 
أهل نيسابور وقومس والري ومهذان وحلوان وبغداد والكوفة واملدينة ومكة والبصرة أين قلت: 

 .إال أين قلت: أفعال العباد خملوقة، ةه املقالفإىن مل أقل هذ، لفظي ابلقرآن خملوق فهو كذاب 

 
 2/395ة  شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماع  1

 ه ( 418هبة هللا بن احلسن بن منصور الطربي الرازي الاللكائي )املتوىف: أبو القاسم 
 م 2003ه  / 1423السعودية. الطبعة الثامنة،    –ار طيبة  حتقيق: أمحد بن سعد بن محدان الغامدي. د
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أخربان  ، سياق ما روي من كرامات حممد بن إمساعيل البخاري رضي هللا عنه: 1وقال رمحه هللا 
أمحد بن حممد بن حفص، قال: أان حممد بن أمحد بن سليمان، قال: أان خلف بن حممد بن 

عيل يف صغره فرأت والدته بن إمساالفضل البلخي، قال: مسعت أيب يقول: ذهبت عينا حممد 
يف املنام إبراهيم اخلليل عليه السالم فقال هلا: اي هذه قد رد هللا على ابنك بصره لكثرة  

 . فأصبحنا وقد رد هللا عليه بصره -الشك من أيب حممد البلخي  -بكائك أو كثرة دعائك 

 2الفهرست -7

 ـ(  438 ت    الندمي )     و ال  ج حممد     سحا     حممد
 

من علماء احملدثني   ، " خباري: أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن املغرية البخاريقال رمحه هللا: 
  ،كتاب األمساء والكين  ،كتاب التاريخ الصغري  ،كتاب التاريخ الكبري  :وله من الكتب ،الثقات 

كتاب التاريخ    ،دب كتاب األ  ،كتاب السنن يف الفقه  ،كتاب الصحيح  ،كتاب الضعفاء
 كتاب القراءة خلف االمام."  ،كتاب خلق أفعال العباد  ،وسطاأل

 

 3اإلرشاد في معرفة علماء الحديث  -8

  ـ( 446ت  )د   و    ى اخل      خ        بد هللا     مح
 

 
                                                    2/290من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي - كرامات األولياء لاللكائي  1

 السعودية   -أبو القاسم الاللكائي. حتقيق: أمحد بن سعد بن محدان الغامدي. دار طيبة 
 م 2003ه  /  1423الطبعة: الثامنة،  

 لبنان  -إبراهيم رمضان. الناشر: دار املعرفة بريوت . احملقق: 282الفهرست ص  2
 م    1997 -ه     1417الطبعة: الثانية  

 3/958.966اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث 3
 1409وىل،  الرايض. الطبعة: األ  –احملقق: د. حممد سعيد عمر. الناشر: مكتبة الرشد  
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أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن املغرية اجلعفي اإلمام، املتفق عليه بال  قال رمحه هللا: 
بدان املروزي، وابن راهويه، وعلي بن حجر، وحيىي بن مدافعة، مسع مكي بن إبراهيم، وع

، وهوذة بن خليفة، وعاصم بن  حيىي، وإبراهيم بن موسى الصغري، وحممد بن مهران الرازي
صم النبيل، واألنصاري، وأاب زيد اهلروي، وبدل بن احملرب، وأاب  علي، وعلي بن اجلعد، وأاب عا

، وأاب املغرية عبد القدوس بن احلجاج، وسعيد  عبد الرمحن املقرئ، وحممد بن يوسف الفراييب
اسان، والري، وبغداد، بن أيب مرمي، وحيىي بن بكري، وكاتب الليث، وغريهم من شيوخ خر 

، ومصر، ولعل شيوخه يزيدون على ألف، وفضائله أكثر والكوفة، والبصرة، واحلجاز، والشام
ال يصح، وانتخبت   أحفظ مائة ألف حديث صحيح وضعيف مما "وقال:  . من أن توصف

 ".  واختصرت واجتنبت اإلطالة كتايب من الصحيح،
وروى عنه أستاذه املسندي أحاديث، وكذلك حممد بن سالم، وروى عنه إبراهيم بن معقل،  

 . وإسحاق بن أمحد بن خلف احلافظ، وهو أسن منه
وحممد بن  إبراهيم بن معقل، ومهيب بن سليم، ومنصور بن حممد،  :والذين رووا عنه اجلامع 

 . يوسف الفربري، وهو آخر من روى عنه اجلامع
ن أهل مرو، أبو عيسى الرتمذي احلافظ، وأمحد بن سيار، وغريمها، ومن أهل وروى عنه م 

نيسابور ابن خزمية، والسراج، ومسلم بن احلجاج، وحممد بن سليمان بن فارس، وغريهم، 
وفضلك الصائغ، روى عنه كتاب  ومن أهل الري أبو حامت، وعلي بن احلسني بن اجلنيد، 

ون الربدجيي، وابن صاعد، والبغوي، كتبوا عنه سنة مثان  التاريخ، ومن أهل بغداد أمحد بن هار 
وأربعني ومائتني، آخر خرجة خرج هو إىل العراق، وآخر من روى عنه ببغداد أبو عبد هللا  

 .احملاملي
أمحد بن حممد بن الفضل   مسعت أمحد بن مسلم الفارسي احلافظ يقول: مسعت حممد بن 

مات حممد بن إمساعيل البخاري ليلة   ليم يقول:يقول: مسعت أاب حسان مهيب بن س
 .السبت، وهي ليلة الفطر، سنة ست ومخسني ومائتني

ولدت يوم اجلمعة "قال: ومسعت أاب حسان يقول: مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول:  
، وكان عمره اثنتني  "ل سنة أربع وتسعني ومائةبعد الصالة لثنيت عشر ليلة خلت من شوا

  عشر يوما.وستني سنة إال اثنيت
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أخربين أبو حممد احلسن بن أمحد بن حممد املخلدي يف كتابه، أخربان أبو حامد األعمشي  
احلافظ، قال: كنا عند حممد بن إمساعيل البخاري بنيسابور، فجاء مسلم بن احلجاج فسأله 

بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه   عمر عن أيب الزبري عن جابر، »عن حديث عبيد هللا بن 
حدثنا ابن  "« فساق احلديث بطوله، فقال حممد بن إمساعيل:  لم يف سرية ومعنا أبوعبيدةوس

أيب أويس، حدثين أخي أبو بكر، عن سليمان بن بالل، عن عبيد هللا، عن أيب الزبري، عن 
مد، عن ابن جريج، عن موسى  ن حديث حجاج بن حم. فقرأ عليه إنسا"جابر، القصة بطوهلا

كفارة    ): قال  بن عقبة، حدثين سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه عن أيب هريرة، عن النيب 
اجمللس واللغو إذا قام العبد أن يقول: سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال هللا  

جريج عن  هذا احلديث ابن   الدنيا أحسن منفقال له مسلم: يف(. أستغفرك وأتوب إليك 
 موسى بن عقبة عن سهيل يعرف هبذا اإلسناد حديث يف الدنيا؟  

 ال إله إال هللا، وارتعد، أخربين به؟   :قال مسلم ."إال أنه معلول"فقال حممد بن إمساعيل: 
اسرت ما سرت هللا، هذا حديث جليل روي عن حجاج بن حممد، اخللق، عن ابن "قال: 

اكتب إن كان وال بد، حدثنا موسى  "اد أن يبكي، فقال: وقبل رأسه وك، فأحل عليه "ريجج
بن إمساعيل حدثنا وهيب، حدثنا موسى بن عقبة عن عون بن عبد هللا قال: قال رسول هللا  

 (كفارة اجمللس) ."   فقال له مسلم: ال يبغضك إال حاسد، وأشهد أن ليس يف الدنيا
ول: حدثت عن حممد بن األزهر السجزي  مثلك، مسعت أمحد بن أيب مسلم احلافظ، يق

ب، فقلت  يقول: كنت ابلبصرة يف جملس سليمان بن حرب، والبخاري جالس ال يكت
 تب من حفظه. لبعضهم: ما أليب عبد هللا ال يكتب؟ فقال: يرجع إىل خبارى فيك

أخربين عبد الواحد بن بكر الصويف، حدثنا عبد هللا بن عدي اجلرجاين، حدثنا حممد بن  
أحفظ مائة  "القومسي، قال: مسعت حممد بن محدويه يقول: مسعت البخاري يقول:  أمحد

 "  ألف حديث صحيح، وأعرف مائيت ألف حديث غري صحيح  
بن بكر الصويف، قاال: مسعنا ابن عدي مسعت أمحد بن أيب مسلم احلافظ، وعبد الواحد 

، يقول: مسعت احلافظ، قال: مسعت احلسن بن احلسني يقول: مسعت إبراهيم بن معقل
ما أدخلت يف كتاب اجلامع إال ما صح، وقد تركت من الصحاح يعين: "البخاري، يقول: 
 ."خوفا من التطويل
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اب أمحد حممد بن حممد بن  مسعت عبد الرمحن بن حممد بن فضالة احلافظ، يقول: مسعت أ 
ي ألف  إسحاق الكرابيسي احلافظ، يقول: رحم هللا اإلمام حممد بن إمساعيل، فإنه الذ

األصول، وبني للناس، وكل من عمل بعده فإمنا أخذ من كتابه: كمسلم بن احلجاج، فرق  
صانيفه  ه، وجتلد فيه حق اجلالدة، حيث مل ينسبه إىل قائله، ولعل من ينظر يف تكتابه يف كتب 

ال يقع فيها ما يزيد إال ما يسهل على من يعده عدا، ومنهم من أخذ كتابه فنقله بعينه إىل  
، كأيب زرعة، وأيب حامت، فإن عاند احلق معاند فيما ذكرت فليس خيفي صورة ذلك نفسه

 على ذوي األلباب."
 

 1تاريخ مدينة السالم -9

  ـ( 463 تالبغدا ي )اخلط ب    و  ك   محد           اث ت
 

 قال رمحه هللا: 
ام يف علم  " حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية، أبو عبد هللا اجلعفي البخاري، اإلم

 احلديث، »صاحب اجلامع الصحيح« و»التاريخ«. 
رحل يف طلب العلم إىل سائر حمدثي األمصار، وكتب خبراسان، واجلبال، ومدن العراق كلها،  

 ومصر. ،اموالش  ،وابحلجاز
ومسع مكي بن إبراهيم البلخي، وعبدان بن عثمان املروزي، وعبيد هللا بن موسى العبسي، وأاب  

وحممد بن عبد هللا األنصاري، وحممد بن يوسف الفراييب، وأاب نعيم الفضل   عاصم الشيباين،
حرب الواشجي، وأاب سلمة التبوذكي، وعفان    بن دكني، وأاب غسان النهدي، وسليمان بن

ن مسلم، وعارم بن الفضل، وأاب الوليد الطيالسي، وأاب معمر املنقري، وعبد هللا بن مسلمة ب
، وسعيد بن أيب مرمي املصري، وحيىي بن بكري املخزومي، وعبد هللا  القعنيب، وأاب بكر احلميدي 

 
 357-2/322اتريخ مدينة السالم وأخبار حمدثيها وذكر قطاهنا العلماءمن غري أهلها ووارديها.ج 1

 ه (463البغدادي )املتوىف:  أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب  
 1422الناشر: دار الغرب اإلسالمي. حتقيق : الدكتور بشار عواد معروف. الطبعة: األوىل، 

 م. 2001ه /
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ي، وأاب اليمان احلمصي، وإمساعيل بن بن يوسف التنيسي، وعبد العزيز بن عبد هللا األويس 
أويس املديين، وعبد القدوس بن احلجاج، وحجاج بن املنهال، وحممد بن كثري العبدي،   أيب

املديين، وأمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وخلقا سواهم  وخالد بن خملد القطواين، وعلي بن
 يتسع ذكرهم.  

إبراهيم بن إسحاق احلريب، وعبد هللا   :وحدث هبا فروى عنه من أهلها ،وورد بغداد دفعات 
ية، وقاسم بن زكراي املطرز، وحممد بن حممد الباغندي، وحيىي بن حممد بن  ج بن حممد بن ان

 خر من حدث عنه هبا احلسني بن إمساعيل احملاملي.آ، و وحممد بن هارون احلضرمي ،صاعد
القاضي أبو عبد هللا   دثناح:قال ،أخربان أبو عمر عبد الواحد بن حممد بن عبد هللا بن مهدي

حممد  حدثنا:قال ،حممد بن إمساعيل البخاري حدثنا:قال ،احلسني بن إمساعيل احملاملي إمالء
عن أبيه أيب   ، أخربين جدي أبو بردة : قال ،سفيان عن أيب بردة حدثنا :قال ، بن يوسف

ك بني  وشب  ، (املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ): قال: قال رسول هللا  ،موسى
اشفعوا )جالسا إذ جاءه رجل أو طالب حاجة، فأقبل علينا بوجهه فقال:  وكان  ،أصابعه

 . ( فلتؤجروا وليقضي هللا على لسان رسوله ما شاء
  :قال ،أنبأان أبو أمحد عبد هللا بن عدي احلافظ :قال ،ملاليين قراءة عليهأخربان أبو سعد ا

مسعت حممد بن أمحد بن سعدان البخاري يقول: حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن مغرية بن 
أسلم على يدي ميان   بذدزبه جموسي مات عليها، واملغرية بن   بذدزبهالبخاري، و  ذدزبهب

اجلعفي، وعبد هللا بن   يا هو أبو جد عبد هللا بن حممد املسندالبخاري واىل خبارى، وميان هذ
جعفي ألن أاب جده أسلم    :جعفر بن ميان البخاري اجلعفي، والبخاري قيل له حممد هو ابن

على يدي أيب جد عبد هللا املسندي، وميان جعفي فنسب إليه ألنه مواله من فوق. وعبد هللا  
 ن حداثته.قيل له مسندي ألنه كان يطلب املسند م

مسعت احلسن بن احلسني البزاز  :قال ،أنبأان عبد هللا بن عدي :قال ، وأخربان أبو سعد املاليين
ببخارى يقول: رأيت حممد بن إمساعيل بن إبراهيم، شيخا حنيف اجلسم ليس ابلطويل وال  

  لقصري. ولد يوم اجلمعة بعد صالة اجلمعة لثالث عشرة ليلة خلت من شهر شوال سنة أربعاب
العشاء ليلة الفطر، ودفن يوم الفطر بعد صالة   وتسعني ومائة، وتويف ليلة السبت عند صالة

عاش اثنتني وستني سنة إال   .الظهر يوم السبت لغرة شوال من سنة ست ومخسني ومائتني
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 ثالثة عشر يوما. 
مسعت   :قال ، أبو سعيد أمحد بن حممد بن رميح النسوي خربانأ : قال ،أنبأان إبراهيم بن خملد

مسعت أمحد بن سيار يقول: وحممد بن   :ي يقولأمحد بن حممد بن عمر بن بسطام املروز 
وجالس الناس، ورحل يف  ،إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي، أبو عبد هللا طلب العلم

 ومهر فيه وأبصر، وكان حسن املعرفة، حسن احلفظ، وكان يتفقه.  ،احلديث
بن إبراهيم بن حدثين حممد  :قال ،بن عبد الواحد األرموي حدثين أبو النجيب عبد الغفار

  ،أمحد بن عبد هللا بن حممد حدثنا:أخربين أمحد بن علي الفارسي قال :أمحد األصبهاين قال
حدثنا أبو جعفر حممد بن أيب   :مسعت جدي حممد بن يوسف بن مطر الفربري يقول :قال

كيف كان بدء  :مد بن إمساعيل البخاري قال: قلت أليب عبد هللا حم ، حامت الوراق النحوي
 أمرك يف طلب احلديث؟ 

 قال: أهلمت حفظ احلديث وأان يف الكتاب.  
 عليك إذ ذاك؟ ىقال: وكم أت 
قال: عشر سنني أو أقل، مث خرجت من الكتاب بعد العشر فجعلت اختلف إىل الداخلي ف

أاب  ن إبراهيم. فقلت له اي سفيان عن أيب الزبري ع :وغريه، وقال يوما فيما كان يقرأ للناس
فقلت له: ارجع إىل األصل إن كان عندك،  ،  الزبري مل يرو عن إبراهيم. فانتهرينفالن إن أاب 

إبراهيم.  عنهو الزبري بن عدي  :فدخل ونظر فيه مث خرج فقال يل: كيف هو اي غالم؟ قلت
 كنت إذ  ابن كم : صدقت. فقال له بعض أصحابه :فأخذ القلم مين وأحكم كتابه فقال

حفظت كتب ابن   ،ة، فلما طعنت يف ست عشرة سنةقال ابن إحدى عشر ف رددت عليه؟
مث خرجت مع أمي وأخي أمحد إىل مكة، فلما حججت   .املبارك ووكيع وعرفت كالم هؤالء

  قضااي عشرة جعلت أصنف  يف طلب احلديث، فلما طعنت يف مثاين هبا رجع أخي وختلفت
وصنفت »كتاب التاريخ« إذ   وذلك أايم عبيد هللا بن موسى، الصحابة والتابعني وأقاويلهم،

يف الليايل املقمرة.وقال: قل اسم يف »التاريخ« إال وله عندي قصة،   ذاك عند قرب الرسول 
 إال أين كرهت تطويل الكتاب.

أمحد بن احلسن  أبو بكر حممد بن  أخربان :قال ،أخربين حممد بن علي بن أمحد املقرئ
خلف بن حممد بن   أخربان:قال  ، يحري وحدثين عنه أبو عمر الب ،به إيلاجلرجاين يف كتا
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قال:   ،حممد بن أيب حامت وراق البخاري :حدثنا قال ، حممد بن يوسف حدثنا:قال ،إمساعيل
مسعت البخاري يقول: لو نشر بعض أستاذي هؤالء مل يفهموا كيف صنفت كتاب »التاريخ«  

 . مث قال: صنفته ثالث مرات. وال عرفوه
أخربين   :قال ، حدثين حممد بن إبراهيم بن أمحد األصبهاين :قال ،ثين أبو النجيب األرمويحد

  ،حممد بن يوسف أخربان:قال ،حممد بن حم البخاري حدثنا:قال ،حممد بن إدريس الوراق 
قال: مسعت حممد بن إمساعيل يقول: أخذ إسحاق   ،بن أيب حامت الوراق حدثنا حممدقال: 

أيها األمري   :فقال ،اريخ« الذي صنفت فأدخله على عبد هللا بن طاهربن راهويه كتاب »الت
 فنظر فيه عبد هللا بن طاهر فتعجب منه، وقال: لست أفهم تصنيفه.  :أال أريك سحرا؟ قال

مسعت القاضي أاب   :يد اللخمي يقولمسعت حممد بن مح :قال ،أخربين عبيد هللا بن أيب الفتح
مسعت أاب العباس بن سعيد يقول: لو أن رجال كتب   :لاحلسن حممد بن صاحل اهلامشي يقو 

 حممد بن إمساعيل البخاري. اتريخثالثني ألف حديث ملا استغىن عن كتاب 
عن أيب سعد عبد  ،-أخي أيب حممد اخلالل -قرأت على احلسني بن حممد بن احلسن املؤدب 

مد بن سعيد احلافظ  حدثين حممد بن عبد هللا بن حم :الرمحن بن حممد اإلدريسي احلافظ قال
عامر   حدثنا:قال ،حدثين احلسن بن احلسني البخاري :قال ، السرخسي بسمرقندأبو عبد هللا 
  ،هويهمسعت أاب بكر املديين يقول: كنا يوما بنيسابور عند إسحاق بن را :قال ،بن املنتجع

ون  ، وكان دوحممد بن إمساعيل حاضر يف اجمللس، فمر إسحاق حبديث من أحاديث النيب 
عطاء الكيخاراين فقال له إسحاق: اي أاب عبد هللا أيش كيخاران؟ قال:   النيب صاحب 

إىل اليمن   قرية ابليمن كان معاوية بن أيب سفيان بعث هذا الرجل من أصحاب النيب 
 ني. فقال له إسحاق: اي أاب عبد هللا كأنك قد شهدت القوم.فسمع منه عطاء حديث

مسعت خلف بن   :قال ،حممد بن نعيم الضيب أخربان:قال ،قوب أخربين حممد بن أمحد بن يع
مسعت أاب عبد هللا   :مسعت إبراهيم بن معقل النسفي يقول :حممد بن إمساعيل البخاري يقول

لو مجعتم   : فقال لنا بعض أصحابنا ،حممد بن إمساعيل يقول: كنت عند إسحاق بن راهويه 
يعين كتاب  -الكتاب فأخذت يف مجع هذا  فوقع ذلك يف قليب، كتااب خمتصرا لسنن النيب 

 .-»اجلامع «
كي اجلرجاين كتب إيل علي بن أيب حامد األصبهاين يذكر أن أاب أمحد حممد بن حممد بن م
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قال: مسعت السعداين يقول: مسعت بعض أصحابنا يقول: قال حممد بن إمساعيل:  ،حدثهم
 حديث.  من زهاء ستمائة ألف  -يعين »الصحيح«  -أخرجت هذا الكتاب 

مسعت احلسن بن احلسني   :قال ،عبد هللا بن عدي  أخربان:قال ، أخربان أبو سعد املاليين
مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول: ما   :معقل يقولمسعت إبراهيم بن  :البخاري يقول

 أدخلت يف كتايب »اجلامع« إال ما صح، وتركت من الصحاح حلال الطول. 
أبو   أخربان:قال ،عبد الغين بن سعيد احلافظ حدثنا:لقا ،حدثين حممد بن علي الصوري

سئل أبو   :قال ،حممد بن موسى بن يعقوب بن املأمون أخربان:قال ،الفضل جعفر بن الفضل
عن العالء وسهيل فقال: مها خري من فليح، ومع هذا فما يف  -يعين النسائي -عبد الرمحن

 اري. هذه الكتب كلها أجود من كتاب حممد بن إمساعيل البخ
اهليثم  مسعت أاب  :قال ،حدثين أبو احلسني بن علي بن حممد جعفر العطار األصبهاين ابلري

قال يل حممد ابن إمساعيل  :مسعت حممد بن يوسف الفربري يقول :الكشميهين يقول
 البخاري: ما وضعت يف كتاب »الصحيح« حديثا إال اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتني.

مسعت عبد   :قال ،أمحد بن احلسن الرازي أخربانقال  ،الساحليحدثين حممد بن أيب احلسن 
مسعت عدة من املشايخ يقولون:   :بد القدوس بن مهام يقولمسعت ع :هللا بن عدي يقول

ومنربه، وكان يصلى لكل   حول حممد بن إمساعيل البخاري تراجم جامعه بني قرب النيب 
 ترمجة ركعتني. 

مسعت أاب إسحاق إبراهيم بن   :قال ،سن احلريي بنيسابورأخربان القاضي أبو بكر أمحد بن احل
مسعت   :ت أاب العباس أمحد بن عبد هللا الصفار البلخي يقولمسع :أمحد الفقيه البلخي يقول

أنه كان يقول: مسع كتاب  أاب إسحاق املستملي يروى عن حممد بن يوسف الفربري
 د يروى عنه غريى.»الصحيح« حملمد بن إمساعيل تسعون ألف رجل فما بقى أح

حدثين   :قال  ،عن عبد الرمحن بن حممد اإلدريسي ،قرأت على احلسني بن حممد أخي اخلالل
قال:   ،حممد بن أيب حامت حدثنا:قال ،حممد بن يوسف الفربري  حدثنا:قال ،حممد بن حم

ال خيفى  :قالف عبد هللا حممد بن إمساعيل: حتفظ مجيع ما أدخلت يف املصنف؟ أليب :قلت
 مجيع ما فيه.  يعل 

أبو بكر حممد بن   حدثنا:قال ،أخربان أبو احلسن علي بن إبراهيم بن نصرويه السمرقندي
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مسعت حممدا   :الفربري حممد بن يوسف قال حدثنا:قال ،ين هباخشتيأمحد بن مت األ
 خلف النيب  -يعين يف املنام -يقول: رأيت أاب عبد هللا حممد بن إمساعيلالبخاري خبوارزم 

قدمه وضع أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل قدمه يف  ميشي، فكلما رفع النيب   والنيب
 ذلك املوضع. 

مسعت حممد بن يوسف الفربري   :قال ،عبد هللا بن عدي  أخربانقال  ، أخربان أبو سعد املاليين
يف املنام خرج   يقول: رأيت النيب  -وكان من أهل الفهم -مسعت النجم بن الفضيل :قال

إذا خطا خطوة خيطو حممد ويضع  وحممد بن إمساعيل خلفه فكان النيب  1ماسيت من قرية
 ويتبع أثره. قدمه على خطوة النيب 

من أصبهان يذكر أنه مسع  ،أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن احلسني اجلرجاين كتب إيل
يقول:  مسعت حممد ابن يوسف الفربري  :أاب أمحد حممد بن حممد بن مكي اجلرجاين يقول

يف النوم فقال يل: أين تريد؟ فقلت أريد حممد بن إمساعيل البخاري، فقال:   رأيت النيب 
 أقرئه مين السالم. 

  حدثنا :قال ،بهان من لفظهحدثين أبو القاسم عبد هللا بن أمحد بن علي السوذرجاين أبص
  اب حممدمسعت أ :قال ،خلف بن حممد اخليام حدثنا :قال ،علي بن حممد بن احلسني الفقيه

ذهبت عينا حممد   :مسعت شيخي يقول  :املؤذن عبد هللا بن حممد بن إسحاق السمسار يقول
ا: اي هذه قد  فقال هل ،فرأت والدته يف املنام إبراهيم اخلليل عليه السالمه بن إمساعيل يف صغر 

رد هللا على ابنك بصره لكثرة بكائك، أو لكثرة دعائك. قال: فأصبح وقد رد هللا عليه  
 ره.بص

أبو عبد هللا حممد بن أمحد   خربانأ :قال  ، أخربين أبو الوليد احلسن بن حممد بن علي الدربندي
مد بن عمر  أبو عمرو أمحد بن حم حدثنا: قال ،بن حممد بن سليمان بن كامل احلافظ ببخارى

مسعت جعفر بن حممد القطان إمام  :مسعت أاب حسان مهيب بن سليم يقول :قال ،املقرئ
مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول: كتبت عن ألف شيخ وأكثر   :رمينية يقولاجلامع بك

 ما عندي حديث ال أذكر إسناده. 
مسعت أاب حممد عبد   :وقال أبو عبد هللا مسعت أاب عمرو أمحد بن حممد بن عمر املقرئ يقول

 
 يف طبعة دار الفكر: ماستني، وهو األشهر.   1
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ل حممد  مسعت أحيد بن أيب جعفر وايل خبارى يقول: قا :هللا بن حممد بن عمر األديب يقول
رب حديث مسعته ابلبصرة كتبته ابلشام، ورب حديث مسعته ابلشام كتبته   :اعيل يومابن إمس

 فسكت. :مبصر. قال: فقلت له اي أاب عبد هللا بكماله؟ قال
أبو  حدثنا :قال  ،حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان احلافظ خربانأ :قال ، أخربين أبو الوليد

مسعنا أاب   :قاال ،أمحد بن أيب حامد الباهليوأبو نصر  ،ئأمحد بن حممد بن عمر املقر و عمر 
مسعت حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي يقول: كنت   :سعيد بكر بن منري يقول

يف كتاب والدي،   -جامع سفيان -عند أيب حفص أمحد بن حفص أمسع كتاب »اجلامع« 
فراجعته الثانية   ه فقال كذلك،فمر أبو حفص على حرف ومل يكن عندي ما ذكر، فراجعت

فقال كذلك، فراجعته الثالثة فسكت سويعة، مث قال: من هذا؟ قالوا هذا ابن إمساعيل بن 
 دزبة. فقال أبو حفص: هو كما قال، واحفظوا فإن هذا يوما يصري رجال. ذإبراهيم بن ب

 اع. عربية الزر ل واب، دزبة هو ابلبخاريةذقال أبو نصر الباهلي مسعت بكر بن منري يقول: ابن ب
  ،حممد بن أيب بكر احلافظ ببخارى  خربانأ :قال ،أخربين احلسن بن حممد البلخي األشقر

  ،ن منريبأبو سعيد بكر  حدثنا :قال  ،أبو عمرو أمحد بن حممد بن عمر املقرئحدثنا  :قال
قال: مسعت أاب عبد هللا بن إمساعيل يقول: منذ ولدت ما اشرتيت من أحد بدرهم شيئا قط  

مر إنساان  آفقال: كنت  ،وال بعت من أحد بدرهم شيئا. فسألوه عن شراء احلرب والكواغد
 يشرتى يل.

وقال أبو سعيد بكر بن منري: كان محل إىل حممد بن إمساعيل بضاعة أنفذها إليه فالن،  
انصرفوا  :فقال هلم ،بعض التجار إليه ابلعشية فطلبوها منه بربح مخسة آالف درهمفاجتمع 

 ،فجاءه من الغد جتار آخرون فطلبوا منه تلك البضاعة بربح عشرة آالف درهم فردهم .الليلة
ودفع إليهم   -يعين الذين طلبوا أول مرة -إين نويت البارحة أن أدفع إليهم مبا طلبوا :وقال

 بربح مخسة آالف درهم، وقال: ال أحب أن أنقض نييت.
قال أخربين حممد بن   ،عيم الضيببن ن حممد خربانأ :قال ،أخربين حممد بن أمحد بن يعقوب 

حممد بن إمساعيل البخاري إذا كان   مسبح بن سعيد قال: كان -حدثنا :قال ،خالد املطوعي
أول ليلة من شهر رمضان جيتمع إليه أصحابه فيصلى هبم ويقرأ يف كل ركعة عشرين آية،  

لثلث من القرآن فيختم وكذلك إىل أن خيتم القرآن. وكان يقرأ يف السحر ما بني النصف إىل ا
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ون ختمة عند اإلفطار  كتو  ،عند السحر يف كل ثالث ليال، وكان خيتم ابلنهار كل يوم ختمة
 كل ليلةويقول: عند كل ختم دعوة مستجابة. 

  :قال ،حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان احلافظ خربان أ :قال ،أخربين أبو الوليد الدربندي 
قال: مسعت أاب سعيد بكر بن منري يقول: كان حممد   ،ئأمحد بن حممد بن عمر املقر  حدثنا

نبور سبع عشرة مرة، فلما قضى صالته قال: انظروا بن إمساعيل يصلى ذات يوم فلسعه الز 
أيش هذا الذي آذاين يف صاليت؟ فنظروا فإذا الزنبور قد ورمه يف سبعة عشر موضعا ومل يقطع 

 صالته. 
أخربين  : إبراهيم بن حممد األصبهاين قال  حممد بنحدثين  :قال ،حدثين أبو النجيب األرموي

جدي حممد   حدثين  :قال ،بن عبد هللا بن حممد أمحد حدثنا  :قال ،أمحد بن علي الفارسي
قال: دعي حممد بن إمساعيل إىل   ،حممد بن أيب حامت الوراق حدثنا  : قال ،بن يوسف الفربري

مث قام للتطوع فأطال القيام،   ،بستان بعض أصحابه، فلما حضرت صالة الظهر صلى ابلقوم
  يفلما فرغ من صالته رفع ذيل قميصه فقال لبعض من معه: انظر هل ترى حتت قميص

شيئا؟ فإذا زنبور قد أبره يف ستة عشر أو سبعة عشر موضعا، وقد تورم من ذلك جسده،  
 وكان آاثر الزنبور يف جسده ظاهرة فقال له بعضهم: كيف مل خترج من الصالة يف أول ما

 أبرك؟ فقال: كنت يف سورة فأحببت أن أمتها. 
مسعت أمحد بن  :قال ،حدثين حممد بن إبراهيم األصبهاين :قال ،حدثين أبو النجيب األرموي

مسعت أيب يقول: كنا يف   :مسعت علي بن حممد بن منصور يقول :علي السليماين يقول
ة فطرحها على األرض، قال: فرفع إنسان من حليته قذا ،جملس أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل

يته مد يده فرفع القذاة أفرأيت حممد بن إمساعيل ينظر إليها وإىل الناس، فلما غفل الناس ر 
 يته أخرجها فطرحها على األرض. أمن األرض فأدخلها يف كمه، فلما خرج من املسجد ر 

حدثنا  :قال ، حممد بن أيب بكر البخاري احلافظ خربانأ :قال ،أخربين احلسن بن حممد األشقر
مسعت بكر بن منري يقول:مسعت حممد بن إمساعيل  :قال ،أبو عمرو أمحد بن حممد املقرئ

 يقول: إين أرجو أن ألقى هللا وال حياسبين أين اغتبت أحدا.
أبو إسحاق   حدثنا:قال ،حممد بن أيب بكر احلافظ خربانأ :وأخربين احلسن بن حممد قال

 :مسعت أاب بكر حممد بن صابر بن كاتب يقول :قال ، يإبراهيم بن حممد بن هارون املالمح
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مسعت عمر بن حفص األشقر يقول: كنا مع حممد بن إمساعيل ابلبصرة نكتب احلديث، 
وقد نفد ما عندهومل يبق معه شيء،   ، فوجدانه يف بيت وهو عراين ،ففقدانه أايما فطلبناه

 ، مث اندفع معنا يف كتابة احلديث.عنا له الدراهم حىت اشرتينا له ثواب وكسوانهفاجتمعنا ومج
أخربين حممد   :قال ،حدثين حممد بن إبراهيم األصبهاين :قال ،النجيب األرمويحدثين أبو 

حممد  حدثنا :قال ، حممد بن يوسف أخربان:قال ام،حممد بن ح حدثنا:قال ، بن إدريس الوراق
معنا بيت واحد إال يف قال: كان أبو عبد هللا إذا كنت معه يف سفر جي ،الوراقبن أيب حامت 

يف كل ذلك   ،اه يقوم يف ليلة واحدة مخس عشرة مرة إىل عشرين مرةالقيظ أحياان، فكنت أر 
أيخذ القداحة فيوري انرا بيده ويسرج مث خيرج أحاديث فيعلم عليها مث يضع رأسه، وكان  

ا يقوم، عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، وكان ال يوقظين يف كل ميصلى يف وقت السحر ثالث 
ين؟ قال: أنت شاب فال أحب أن أفسد فقلت له: إنك حتمل على نفسك كل هذا وال توقظ 

عليك نومك.ورأيته استلقى على قفاه يوما وحنن بفربر يف تصنيف كتاب »التفسري«، وكان  
فقلت له: اي أاب عبد هللا مسعتك تقول  أتعب نفسه يف ذلك اليوم يف كثرة إخراج احلديث،

تلقاء؟ فقال: أتعبنا  تيت شيئا بغري علم قط منذ عقلت، فأي علم يف هذا االسيوما إين ما أ
أنفسنا يف هذا اليوم، وهذا ثغر من الثغور خشيت أن حيدث حدث من أمر العدو فأحببت  

 أن أسرتيح وآخذ أهبة ذلك، فإن غافصنا العدو كان بنا حراك. 
مد عبد هللا بن علي بن عياض بن  ين أبو عبد هللا حممد بن علي الصوري ببغداد، وأبو حمحدث

  ،، وأبو نصر علي بن احلسني بن أمحد بن أيب سلمة الوراق بصيداأيب عقيل القاضي بصور
حدثين أمحد ابن حممد بن آدم بن عبيد   :قال ،حممد بن أمحد بن مجيع الغساين خربانقالوا: أ

إمساعيل البخاري  قال: كنت عند حممد بن  بخاري،حممد بن يوسف ال :حدثناقال ،أبو سعيد
 ذات ليلة فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها يف ليلة، مثاين عشرة مرة. مبنزله

مسعت أاب إسحاق   :مسعت حممد بن الفضل املفسر يقول :قال ،حدثين أبو الوليد الدربندي 
 مسعت حممد بن إمساعيل :الرمحن بن رساين البخاري يقولمسعت عبد  :الزجناين يقول

« لست عشرة سنة، خرجته من ستمئة ألف  الصحاحتايب »البخاري يقول: صنفت ك
 حديث، وجعلته حجة فيما بيين وبني هللا تعاىل. 

حممد بن سعيد   حدثنا:قال ،حممد بن أمحد بن حممد احلافظ خربانأ  :قال ، وأخربين أبو الوليد
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مسعت  :قال ، لوراقحممد بن أيب حامت ا :حدثناقال ،حممد بن يوسفحدثنا :قال ،التاجر
حاشد بن إمساعيل يقول: كان أبو عبد هللا بن إمساعيل خيتلف معنا إىل مشايخ البصرة وهو 

نا نقول له: إنك ختتلف معنا وال تكتب فما  فك غالم فال يكتب حىت أتى على ذلك أايم،
ضا  وأحلحتما، فأعر  يفيما تصنع؟ فقال لنا بعد ستة عشر يوما: إنكما قد أكثرمتا عل  معناك

ا فأخرجنا ما كان عندان، فزاد على مخسة عشر ألف حديث، فقرأها كلها عن علي ما كتبتم
أترون أين أختلف هدرا وأضيع   :قلب حىت جعلنا حنكم كتبنا على حفظه، مث قالالظهر 

 دمه أحد.  أايمى؟ فعرفنا أنه ال يتق
شاب حىت يغلبوه   قال: وكان أهل املعرفة من أهل البصرة يعدون خلفه يف طلب احلديث وهو

             أكثرهم ممن يكتب عنه. على نفسه وجيلسوه يف بعض الطريق، فيجتمع عليه ألوف
 وكان أبو عبد هللا عند ذلك شااب مل خيرج وجهه.  قال:

خلف بن   :حدثناقال ،حممد بن أيب بكر احلافظ :أخربانقال ،أخربين احلسن بن حممد األشقر
ضل البزار يقول:حدثنا أمحد بن  فضل بن إسحاق بن الفمسعت أاب العباس ال :قال ،حممد

كتبنا عن حممد بن إمساعيل على ابب حممد    :قال ،أبو بكر األعني :حدثنا قال ، املنهال العابد
كم كنت؟ قال: كنت ابن سبع عشرة بن يوسف الفراييب وما يف وجهه شعرة، فقلت: ابن  

 سنة. 
مسعت أاب القاسم منصور بن  :قال ،يب بكرحممد بن أ :أخربانقال ،وأخربين احلسن بن حممد

مسعت أاب حممد عبد هللا بن حممد بن إبراهيم الداغوين   :إسحاق بن إبراهيم األسدي يقول
ها إذ مسعت مناداي مسعت يوسف بن موسى املروروذي يقول: كنت ابلبصرة يف جامع :يقول

 طلبه وكنت معهم، فرأينا قد قدم حممد بن إمساعيل البخاري، فقاموا يف لمينادي: اي أهل الع
يف حليته شيء من البياض يصلي خلف األسطوانة، فلما فرغ من الصالة  رجال شااب مل يكن

نيا فنادى يف  أحدقوا به وسألوه أن يعقد هلم جملس اإلمالء فأجاهبم إىل ذلك، فقام املنادي اث 
أن يعقد جملس   جامع البصرة: قد قدم أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري، فسألناه

داة حضر الفقهاء اإلمالء فقد أجاب أبن جيلس غدا يف موضع كذا. قال: فلما أن كان ابلغ
ذا ألفا. فجلس أبو عبد هللا حممد بن  كواحملدثون واحلفاظ والنظار حىت اجتمع قريب من كذا  

 قال هلم: اي أهل البصرة أان شاب وقد ،إمساعيل لإلمالء فقال قبل أن أخذ يف اإلمالء
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وا ث عن أهل بلدكم تستفيدون الكل. قال فبقسألتموين أن أحدثكم وسأحدثكم أبحادي
لة بن  جبعبد هللا بن عثمان بن  حدثنا :فقال ،من قوله، مث أخذ يف اإلمالء وتعجبواالناس 

أيب، عن شعبة، عن منصور وغريه، عن سامل بن أيب  خربينأ :قال  ،بلديكم ،العتكيأيب رواد 
فقال: اي رسول هللا، الرجل حيب  أن أعرابيا جاء إىل النيب   ،مالك  اجلعد، عن أنس بن

القوم، فذكر حديث: »املرء مع من أحب«. مث قال حممد بن إمساعيل: هذا ليس عندكم إمنا 
امل. قال يوسف بن موسى: وأملى عليهم جملسا على هذا عندكم عن غري منصور عن س

يث عندكم كذا، فأما من رواية فالن فليس  النسق، يقول يف كل حديث روى شعبة هذا احلد
أو كالما ذا معناه. قال يوسف بن موسى: وكان دخويل البصرة أايم حممد بن عبد   ،عندكم

لضيب، ومحيد بن مسعدة، وغريهم. مث  امللك بن أيب الشوارب، وهالل الرأي، وأمحد بن عبدة ا
 دخلت البصرة مرات بعد ذلك.

 م  اي : ذك  وصف الب   ني البخاري ومدح 
حممد بن سعيد   حدثنا :قال ،حممد بن أيب بكر خربانأ :قال ،أخربين احلسن بن حممد األشقر

مسعت   :قال  ،حممد بن أيب حامت  حدثنا  :قال ،حممد بن يوسف بن مطر حدثنا   :قال ،التاجر
كنت ابلبصرة فسمعت قدوم حممد بن إمساعيل، فلما قدم قال   :حاشد بن إمساعيل يقول

 خل اليوم سيد الفقهاء.  حممد بشار: د
أبو شجاع الفضيل بن العباس  خربانأ  :قال ،حممد بن أيب بكر  خربانأ :قال ،وأخربين احلسن

مسعت بندارا   :قال ،يش حممد بن مجعة بن خلف أبو قر  :حدثنا قال ، بن اخلصيب التميمي
بور،  أبو زرعة ابلري، ومسلم بن احلجاج بنيسا :حممد بن بشار يقول: حفاظ الدنيا أربعة 

 سمرقند، وحممد بن إمساعيل البخاري ببخارى. وعبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي ب
:حدثنا  قال ،حممد بن أمحد بن حممد بن سلمان خربان أ :قال ،أخربين أبو الوليد الدربندي 

بن بشار   مسعت حممد :قال ،عمر بن حممد بن جبري :حدثنا قال ،خلف بن حممد بن إمساعيل
لسمرقندي، وحممد بن إمساعيل البخاري، وأبو  : عبد هللا بن عبد الرمحن االعبدي بندارا يقول

 ن حتت كرسي.زرعة عبيد هللا بن عبد الكرمي الرازي، غلماين خرجوا م
مسعت حممد ابن إبراهيم  :يقول ،وقال خلف: مسعت أاب علي احلسني بن إمساعيل الفارسي 

ان وعشرين ومائتني يقول: ما قدم مسعت بندارا حممد بن بشار، سنة مث :يقول ،البوشنجي
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 علينا مثل حممد بن إمساعيل.
حممد بن   ا ل: حدثنقا ،عن أيب سعد اإلدريسي ،قرأت على احلسني بن حممد أخي اخلالل

حممد   حدثنا  :قال ،حممد بن يوسف الفربري حدثنا :قال ،م بن انقب البخاري بسمرقنداح
صرت إىل اري يقول: ملا دخلت البصرة مسعت حممد بن إمساعيل البخ : قال ،بن أيب حامت

فقال: من أين الفىت؟ قلت: من أهل   ،جملس حممد بن بشار، فلما خرج وقع بصره علي
مسكت. فقال له أصحابه: رمحك هللا هو أبو عبد  أخبارى. قال كيف تركت أاب عبد هللا؟ ف

 ن افتخر به منذ سنني. مرحبا مب :وقال ،فقام فأخذ بيدي وعانقين .هللا
أبو الفضل  خربانأ :قال ،حممد بن نعيم الضيب خربانأ :قال ،ين حممد بن أمحد بن يعقوب أخرب 

مسعت  :قال  ،قال حدثين أيب يوسف بن رحيان، حممد بن يوسف بن رحيان األمري ببخارى
نت  حممد بن إمساعيل البخاري يقول: كان علي بن املديين يسألين عن شيوخ خراسان، فك

: اي أاب عبد هللا كل من أثنيت عليه فهو   يعرفه إىل أن قال يل يوماأذكر له حممد بن سالم فال 
 عندان الرضا. 

مسعت حممد بن حممد بن العباس   :قال ،يبأخربان أبو حازم عمر بن أمحد بن إبراهيم العبدو 
مسعت  :مسعت جدي حممد بن يوسف يقول :مسعت جدي أمحد بن عبد هللا يقول :يقول

 عند علي بن املديين،  قول: ما استصغرت نفسي عند أحد إالحممد بن إمساعيل البخاري ي
 ورمبا كنت أغرب عليه.

علي بن حممد بن احلسني :حدثنا قال ،حدثين عبد هللا بن أمحد بن علي السوذرجاين لفظا
مسعت حممد  :بن أمحد بن خلف يقول قال مسعت إسحاق ،خلف اخليام  :حدثناقال ،الفقيه

ملديين، ما مسعت تصاغرت نفسي عند أحد إال عند علي ابن ا بن إمساعيل غري مرة يقول: ما
 . علياحلديث من يف إنسان أشهى عندي أن أمسعه من يف 

ذكر لعلي بن املديين قول حممد بن إمساعيل: ما  :قال أمحد،حدثين حامد بن  :وقال إسحاق
 ثل نفسه.ند أحد إال عند علي بن املديين، فقال: ذروا قوله، هو ما رأى متصاغرت نفسي ع

أبو نصر أمحد بن حممد بن إبراهيم احلازمي  :أخربانلقا ،أخربان علي بن أيب علي املعدل
  :قال ،أمحد بن سلمة  :حدثناقال ، عبد الرمحن بن حممد بن حريث :حدثناقال ،البخاري

حدثين فتح بن نوح النيسابوري، قال: أتيت علي بن املديين فرأيت حممد ابن إمساعيل جالسا 
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 ه، وكان إذا حدث التفت إليه كأنه يهابه. عن ميين
حممد   أخربين :قال ،حدثين حممد بن إبراهيم األصبهاين :قال ،حدثين أبو النجيب األرموي

حممد  :حدثنا قال ، حممد بن يوسف خربان:أقال ،ماحممد بن ح :حدثناقال ، بن إدريس الوراق
ين أصحاب عمرو بن علي قال: مسعت حممد بن إمساعيل يقول: ذاكر  ،بن أيب حامت الوراق

ذاكران حممد بن   :أعرفه، فسروا بذلك، وساروا إىل عمرو بن علي فقالوا لهحبديث، فقلت: ال 
يعرفه حممد بن إمساعيل إمساعيل البخاري حبديث فلم يعرفه. فقال عمرو ابن علي: حديث ال 

 ليس حبديث.
أبو نصر حممد حدثنا  :الق ،حممد بن أيب بكر خربانقال أ ،أخربين احلسن بن حممد األشقر

  حدثنا :قال ،حممد بن يوسف بن مطر حدثنا :قال ، بن سعيد بن أمحد بن سعيد التاجر
قريب أيب عبد هللا حممد بن  -قال: مسعت حممد بن قتيبة   ، حممد بن أيب حامت الوراق

من أين أنت؟  :يقول كنت عند أيب عاصم النبيل فرأيت عنده غالما فقلت له -إمساعيل
فقال يل   ،؟ فقال: ابن إمساعيل. فقلت له: أنت قرابيت، فعانقتهن خبارى. قلت ابن منقال: م

 ش. رجل يف جملس أيب عاصم: هذا الغالم يناطح الكبا
أبو حممد عبد هللا بن  حدثنا :قال ،حممد بن أمحد بن حممد خربانأ :قال ، أخربين أبو الوليد

مسعت أاب   :قال ،بن يوسف القاضي أبو ذر حممد بن حممد  ا قال: حدثن ،أمحد اخلوالين
بن اخلطاب يقول: ملا قدم أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل من العراق قدمته   معشر محدويه

يما كان  فقيل له يف ذلك وف، األخرية وتلقاه من تلقاه من الناس وازدمحوا عليه وابلغوا يف بره
 لبصرة. فقال: فكيف لو رأيتم يوم دخولنا ا ؟من كرامة الناس وبرهم له

 وصف     احلجاز والكوفة له:
قال:   ،حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان احلافظخربان أ :قال ،أبو الوليد الدربندي أخربين 

حممد ابن أيب  ا قال: حدثن ،حممد بن يوسف اقال: حدثن ،حممد بن سعيد التاجر احدثن
إذا انتخبت من كتابه  مسعت حممد بن إمساعيل يقول: كان إمساعيل بن أيب أويس  : قال ،حامت

 ه أحاديث انتخبها حممد ابن إمساعيل من حديثي. نسخ تلك األحاديث لنفسه. وقال: هذ
ومسعت حاشد بن عبد هللا يقول قال يل أبو مصعب أمحد بن أيب   : قال حممد بن أيب حامت

فقه عندان وأبصر من ابن حنبل. فقال له رجل من جلسائه:  أبكر املديين: حممد بن إمساعيل 
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فقال أبو مصعب: لو أدركت مالكا ونظرت إىل وجهه ووجه حممد بن إمساعيل  ،جاوزت احلد
 لقلت: كالمها واحد يف الفقه واحلديث . 

  ،خلف بن حممد :حدثنا قال ،حممد بن أيب بكرأخربان قال  ،أخربين احلسن بن حممد األشقر
مسعت أاب بكر بن   :قال ء،أمحد بن الضو  :حدثناقال ،أبو عمرو عامر بن املنتجع حدثنا:قال

 ما رأينا مثل حممد بن إمساعيل. :أيب شيبة وحممد بن عبد هللا بن منري يقوالن
 ،حممد بن سعيد:حدثنا قال ،حممد بن أمحد بن حممد خربانأ :قال ، أخربين أبو الوليد

مسعت حممود بن النضر  : قال ،حممد بن أيب حامت :حدثناقال ،حممد بن يوسفحدثنا :قال
يقول: دخلت البصرة، والشام، واحلجاز، والكوفة، ورأيت علماءها   ،الشافعيأاب سهل 

 فكلما جرى ذكر حممد بن إمساعيل فضلوه على أنفسهم.
 : ذك    د البخاري جم س التحد ث  بغدا  وامتحا  البغدا  ني له

أبو نصر أمحد بن أيب :حدثنا قال ،حممد بن أيب بكر :أخربان الق ،أخربين احلسن بن حممد
مسعت أاب علي صاحل ابن  :ال، قمسعت إسحاق بن أمحد بن خلف :قال ،امد الباهليح

حممد البغدادي يقول: كان حممد بن إمساعيل جيلس ببغداد وكنت أستملى له وجيتمع يف  
 جملسه أكثر من عشرين ألفا. 

مسعت حممد بن يوسف بن   :وقال حممد بن أيب بكر: مسعت أاب صاحل خلف بن حممد يقول
وكان اجتمع يف جملسه زايدة  رأيت حملمد بن إمساعيل ثالثة مستملني ببغداد،  :قولعاصم ي

 على عشرين ألف رجل.
مسعت أاب  :قال ،قال: أنبأان أمحد بن احلسن الرازي ،حدثين حممد بن أيب احلسن الساحلي

أن حممد بن إمساعيل البخاري قدم بغداد  ،مسعت عدة مشايخ حيكون :أمحد بن عدي يقول
قلبوا متوهنا وأسانيدها،  حديث ف به أصحاب احلديث، فاجتمعوا وعمدوا إىل مائة فسمع

وجعلوا منت هذا اإلسناد إلسناد آخر، وإسناد هذا املنت ملنت آخر، ودفعوا إىل عشرة أنفس 
ذلك على البخاري، وأخذوا   نإىل كل رجل عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضروا اجمللس يلقو 

وغريها  ان لس مجاعة أصحاب احلديث من الغرابء من أهل خراساملوعد للمجلس فحضر اجمل 
ومن البغداديني.فلما اطمأن اجمللس أبهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من 

فقال البخاري: ال أعرفه. فسأله عن آخر، فقال: ال أعرفه، فما زال يلقى  ،تلك األحاديث
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ال أعرفه. فكان الفهماء ممن   :البخاري يقولعليه واحدا بعد واحد حىت فرغ من عشرته و 
لس يلتفت بعضهم إىل بعض ويقولون: الرجل فهم، ومن كان منهم غري ذلك حضر اجمل

يقضى على البخاري ابلعجز والتقصري وقلة الفهم. مث انتدب رجل آخر من العشرة فسأله  
ال  :آخر فقال فسأله عن .عن حديث من تلك األحاديث املقلوبة، فقال البخاري ال أعرفه

فلم يزل يلقى عليه واحدا بعد آخر حىت فرغ من  أعرفه، فسأله عن آخر فقال ال أعرفه. 
الثالث والرابع إىل متام العشرة حىت فرغوا كلهم  لهال أعرفه. مث انتدب :عشرته والبخاري يقول

قد فرغوا   من األحاديث املقلوبة، والبخاري ال يزيدهم على ال أعرفه. فلما علم البخاري أهنم
ول فهو كذا، وحديثك الثاين فهو كذا، والثالث  التفت إىل األول منهم، فقال أما حديثك األ

والرابع على الوالء حىت أتى على متام العشرة، فرد كل منت إىل إسناده، وكل إسناد إىل متنه،  
وهنا.  وفعل ابآلخرين مثل ذلك، ورد متون األحاديث كلها إىل أسانيدها، وأسانيدها إىل مت

ن ابن صاعد إذا ذكر حممد بن إمساعيل يقول: فأقر له الناس ابحلفظ وأذعنوا له ابلفضل. وكا
 الكبش النطاح.

 : ذك  البغدا  ني فض ه
أبو احلسني أمحد  :حدثناقال ،حممد بن أيب بكر خربانأ :قال ،أخربين احلسن بن حممد األشقر

  ، شعث البيكنديبن عمر بن األ أبو عمرو حممد :حدثناقال ،بن حممد بن يوسف األزدي
مسعت أيب يقول: انتهى احلفظ إىل أربعة من  :مسعت عبد هللا بن أمحد بن حنبل يقول :قال

أهل خراسان أبو زرعة الرازي، وحممد بن إمساعيل البخاري، وعبد هللا بن عبد الرمحن 
 السمرقندي، واحلسن بن شجاع البلخي.

أبو نصر حممد ابن :حدثنا قال ،حممد بن أيب بكر خربانأ :قال ،وأخربين احلسن بن حممد
  :مسعت أاب بكر عبد الرمحن بن حممد بن علوية األهبري يقول :قال ، أمحد بن موسى البزاز

مسعت أيب يقول: ما أخرجت خراسان مثل حممد   :مسعت عبد هللا بن أمحد بن حنبل يقول
 بن إمساعيل.

أبو  :حدثنا قال ، أمحد بن حممد بن سليمان د بنحمم خربان أ :الق ،أخربين أبو الوليد الدربندي 
مسعت أاب جعفر حممد  :مسعت حممد بن يوسف بن مطر يقول : قال ،نصر حممد بن سعيد

مسعت يعقوب بن  :قال ،حدثين حاشد بن عبد هللا بن عبد الواحد :بن أيب حامت يقول
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 األمة . إبراهيم الدورقي يقول: حممد بن إمساعيل فقيه هذه 
مسعت أاب :قال ،أمحد بن أيب حامد الباهلي :حدثنا قال ،حممد خربانأ :قال ، الوليد أخربين أبو

عندي   :وسى بن هارون احلمال ببغداد يقولمسعت م :يقول سعيد حامت بن حممد بن حازم
 .هلو أن أهل اإلسالم اجتمعوا على أن ينصبوا مثل حممد بن إمساعيل آخر ما قدروا علي

أبو مسلم عبد الرمحن بن حممد بن عبد هللا بن  خربان أ :قال ،حممد بن علي املقريأخربين 
سألت أاب علي صاحل بن  :قال ،عبد املؤمن بن خلف النسفي خربان أ :قال ،مهران احلافظ

حممد عن حممد بن إمساعيل، وأيب زرعة، وعبد هللا بن عبد الرمحن، فقال: عن أي شيء  
ابحلديث؟ فقال: حممد ابن إمساعيل، وأبو  تسأل؟ فهم خمتلفون يف أشياء. فقلت: من أعلمهم 

يف  زرعة أحفظهم وأكثرهم حديثا. فقلت: وعبد هللا بن عبد الرمحن؟ فقال ليس من هؤالء
 شيء. 

حدثنا يعقوب بن إسحاق بن   :أخربان أبو بكر الربقاين قال: قال حممد بن العباس العصمي
فقال: ما رأيت  -اريوذكر البخ  -قال: قال أبو علي صاحل بن حممد األسدي ،حممود

 فهم منه. أخراسانيا 
هللا بن  حممد بن عبد حدثنا قال:  ،أخربين أبو بكر أمحد بن حممد بن عبد الواحد املنكدري

مسعت أاب العباس   :مسعت حيىي بن عمرو بن صاحل الفقيه يقول :قال ،نعيم الضيب احلافظ
 بن إمساعيل:حممد بن عبد الرمحن الفقيه يقول: كتب أهل بغداد إىل حممد ا

 .املسلمون خبري ما بقيت هلم وليس بعدك خري حني تفتقد
مسعت  :يقول ،مسعت حممد بن حممد بن العباس الضيب :قال ،يبأخربان أبو حازم العبدو  

  :مسعت جدي حممد ابن يوسف يقول  :أمحد بن عبد هللا بن حممد بن يوسف بن مطر يقول
بغداد آخر مثان مرات كل ذلك أجالس مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول: دخلت 

لعلم والناس وتصري إىل فقال يل يف آخر ما ودعته: اي أاب عبد هللا ترتك ا ، حنبلأمحد بن 
 خراسان؟ قال أبو عبد هللا: فأان اآلن أذكر قوله. 

قال أخربين عبد هللا بن  ،أبو بكر اإلمساعيلي خربان أ :قال ،أخربان أمحد بن حممد بن غالب
فقال:  ،شكاب فجاءه رجل ذكر امسه من احلفاظإحضرت جملس ابن  :قال ،هياينحممد الفر 

 فقام وترك اجمللس.أي: أتقول هذا وأان ابحلضرة؟ ، بخاري طاقةما لنا مبحمد بن إمساعيل ال 
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 قول     ال ي ف ه:
خلف بن   خربانأ :قال ،حممد بن أيب بكر خربانأ :قال ،أخربين احلسن بن حممد األشقر

وسألته عن   -مسعت أاب زرعة الرازي يقول :أاب بكر حممد بن حريث يقولمسعت قال  ،حممد
ابن هليعة فقال: تركه أبو عبد هللا. قال حممد بن حريث: فذكرت ذلك حملمد بن إمساعيل، 

 فقال: بره لنا قدمي. 
وسألته   مسعت الفضل بن العباس الرازي  :وقال خلف: مسعت أاب بكر حممد بن حريث يقول

اعيل؟ فقال: مل أكن التقيت مع حممد بن  أم حممد بن إمس ما أحفظ أبو زرعةفقلت: أيه
قال وجهدت اجلهد  ،إمساعيل، فاستقبلين ما بني حلوان وبغداد، قال: فرجعت معه مرحلة

 على أن أجيء حبديث ال يعرفه فما أمكنين. قال: واان أغرب على أيب زرعة عدد شعره.
أبو   :حدثناقال ، سليمانحممد بن أمحد بن حممد بن  خربان أ :قال ،أخربين أبو الوليد الدربندي 

بن عمر  حممد أمحد بن  حدثناقال  ،احلسني حممد بن احلسني بن علي بن يعقوب اجلويباري
مسعت حممد بن إدريس الرازي يقول:  :قال ، إسحاق بن أمحد بن زيرك :حدثناقال ،املنكدري

نه وال  أهل خراسان مل خيرج منها أحفظ م يف سنة سبع وأربعني ومائتني يقدم عليكم رجل من
 قدم العراق أعلم منه. فقدم علينا بعد ذلك حممد بن إمساعيل أبشهر. 

وقال أبو حامت الرازي يف هذا اجمللس: حممد بن إمساعيل أعلم من دخل العراق، وحممد   :قال 
هللا بن عبد   بن حيىي أعلم من خبراسان اليوم من أهل احلديث، وحممد بن أسلم أورعهم، وعبد 

 الرمحن أثبتهم. 
 ح ظ        خ اسا  وما وراء الن   م  ال ول ف ه:ما 

:حدثنا  قال ، بن سليمان حممدحممد بن أمحد بن  خربان أ :قال ،أبو الوليد الدربندي  أخربين
حممد بن أيب  حدثنا:قال ،حممد بن يوسف بن مطر :حدثناقال ،حممد بن سعيد التاجر

مسعت عبدان يقول: ما رأيت بعيين شااب   :يقولحفص األشقر  مسعت عمر بن : قال ،حامت
 وأشار بيده إىل حممد بن إمساعيل. ،أبصر من هذا

قال: ومسعت صاحل بن مسمار يقول: مسعت نعيم بن محاد يقول: حممد بن إمساعيل فقيه 
 هذه األمة.

انظر يف   مد بن سالم:قال يل حم :وقال حممد بن أيب حامت: مسعت حممد بن إمساعيل يقول
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وكان حممد بن   . فما وجدت فيها من خطأ فأضرب عليه، كي ال أرويه، ففعلت ذلكتيب
ويف األحاديث   .سالم كتب عند األحاديث اليت احكمها حممد بن إمساعيل: رضي الفىت

الضعيفة: مل يرض الفىت. فقال له بعض أصحابه: من هذا الفىت؟ فقال: هو الذي ليس مثله،  
 بن إمساعيل.حممد 

مسعت حيىي بن جعفر يقول: لو قدرت أن أزيد يف عمر حممد بن    : أيب حامت وقال حممد بن
 إمساعيل لفعلت، فإن مويت يكون موت رجل واحد، وموت حممد ابن إمساعيل ذهاب العلم . 

أخربين أمحد بن   :قال ،حدثين حممد بن إبراهيم األصبهاين :قال ،حدثين أبو النجيب األرموي
  ،جدي حممد ابن يوسف  :حدثناقال ، أمحد بن عبد هللا بن حممد  حدثنا:قال ،علي الفارسي

مسعت سليم بن جماهد يقول:كنت عند حممد بن   :قال ،حممد بن أيب حامت الوراق  :حدثناقال
ا حيفظ سبعني ألف حديث. قال:  يت صبيأسالم البيكندي، فقال يل: لو جئت قبل لر 

ألف حديث؟ قال: ول أان أحفظ سبعني فقلت: أنت الذي تق ،فخرجت يف طلبه حىت لقيته
نعم، وأكثر منه، وال أجيئك حبديث من الصحابة أو التابعني إال عرفت مولد أكثرهم ووفاهتم 

أصل، ومساكنهم، ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعني إال ويل يف ذلك 
 . أحفظ حفظا عن كتاب هللا وسنة رسول هللا 

أبو   :حدثناقال ،حممد بن أيب بكر البخاري خربانشقر، قال أأخربين احلسن بن حممد األ
أبو بكر حممد بن يعقوب بن يوسف   :حدثناقال،عمرو أمحد بن حممد بن عمر املقرئ 

مسعت علي بن احلسني بن عاصم البيكندي يقول: قدم علينا حممد بن   : قال ،البيكندي
فقال رجل   ،حد، فتذاكران عنده ومل يكن يتخلف عنه من املشايخ أ  ،إمساعيل فاجتمعنا عنده

أراه حامد بن حفص: مسعت إسحاق بن راهويه يقول: كأين أنظر إىل سبعني ، من أصحابنا
إمساعيل: أو تعجب من هذا؟ لعل يف هذا فقال حممد بن  :ألف حديث من كتايب. قال

 الزمان من ينظر إىل مائيت ألف حديث من كتابه. وإمنا عين به نفسه. 
حدثين حممد بن   :قال ،عبد هللا بن عدي احلافظ خربان قال أ ،املاليين قراءةأخربان أبو سعد 

أحفظ مسعت حممد بن إمساعيل يقول:  :مسعت حممد بن محدويه يقول :قال ،أمحد القومسي
 مائة ألف حديث صحيح، وأحفظ مئيت ألف حديث غري صحيح. 

قال أخربين حممد بن   ،اينحدثين حممد بن إبراهيم األصبه :قال ،حدثين أبو النجيب األرموي
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حممد   اقال: حدثن ، حممد بن يوسف اقال: حدثن  ، ماحممد بن ح ا قال: حدثن إدريس الوراق، 
قال: سئل حممد بن إمساعيل عن خرب حديث، فقال: اي أاب فالن، تراين أدلس؟   ،بن أيب حامت

  فيه نظر. تركت أان عشرة آالف حديث لرجل يل فيه نظر، وتركت مثله أو أكثر منه لغريه يل
حممد بن   حدثنا  :قال ،حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان  خربانأ :قال ، أخربين أبو الوليد

مسعت أاب عمرو   قال: ،حممد بن أيب حامت  حدثنا   :قال ،بن يوسفحممد   حدثنا :قال ،سعيد
مسعت رجاء بن املرجى يقول: فضل حممد بن إمساعيل على   :قال ،املستنري بن عتيق البكري

ل ذلك مبرة؟ فقال: هو آية  ماء كفضل الرجال على النساء. فقال له رجل: اي أاب حممد، كالعل 
 من آايت هللا ميشي على ظهر األرض.

أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن  حدثنا  :قال ،حممد بن أيب بكر  خربانأ :قال ،أخربين األشقر
مسعت عمر   :قال ، ضيأبو ذر حممد بن حممد بن يوسف القا حدثنا  :قال ،ن املالمحي هارو 

بن حفص األشقر يقول: ملا قدم رجاء بن مرجى املروزي احلافظ خبارى يريد اخلروج إىل 
وصار إليه مشاخينا وصرت فيمن صار إليه، فسألين عن أيب عبد هللا حممد   الشاش نزل الرابط

لس ومل مته، وقلت له: لعله جييئك الساعة، فأملى علينا وانقضى اجملبن إمساعيل فأخربته بسال
ه، فلما كان اليوم الثالث قال رجاء: إن أاب عبد  جيئ أبو عبد هللا. فلما كان اليوم الثاين مل جيئ

وكان كاملرتغم عليه،   ،هللا مل يران أهال للزايرة فمروا بنا إليه نقضي حقه. فأىب على اخلروج
هللا كنت  : اي أاب عبد فقال له رجاء ،وسأل به ،ودخلنا على أيب عبد هللا ،نا إليهفجئنا جبماعت

ابألشواق إليك وأشتهي أن تذكر شيئا من احلديث، فأىب على اخلروج. قال: ما شئت؟ 
فألقى عليه رجاء شيئا من حديث أيوب، وأبو عبد هللا جييب إىل أن سكت رجاء عن  

هللا: ترى بقي شيء مل نذكره؟ فأخذ أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل  فقال أليب عبد  ،اإللقاء
ويقول رجاء: من روى هذا؟ وأبو عبد هللا جييء إبسناده إىل أن ألقى قريبا من بضعة  ،لقيي

وتغري رجاء تغريا شديدا، وحانت من أيب عبد هللا نظرة إىل  .عشر حديثا أو أكثر أعدها
فلما خرج رجاء قال أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل:  .يثوجهه فعرف التغري فيه، فقطع احلد

 غ به ضعف ما ألقيته إال أين خشيت أن يدخله شيء فأمسكت.أردت أن أبل 
  ،خلف بن حممد :حدثنا قال ،حممد بن أيب بكر خربانقال أ ،احلسن بن حممد األشقرأخربين 

قتيبة بن سعيد يقول: قال: مسعت أاب رجاء  ،أبو عمرو نصر بن زكراي املروزي  :حدثناقال
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 بن عبد الرمحن، وزكراي بن حيىي اللؤلؤي، شباب خراسان أربعة، حممد بن إمساعيل، وعبد هللا
 . واحلسن بن شجاع البلخي

مسعت أاب عيسى حممد بن عيسى  :قال  ،وقال خلف: حدثنا إسحاق بن أمحد بن خلف
ما قام من عنده. قال اي أاب  الرتمذي يقول: كان حممد بن إمساعيل عند عبد هللا بن منري، فل 

 بو عيسى: فاستجيب له فيه. ل أقا .عبد هللا جعلك هللا زين هذه األمة
احلسن بن حممد بن أمحد بن شعبة   خربانأ :قال ،أخربان أبو يعلى أمحد بن عبد الواحد الوكيل

  ا أبو عيسى:حدثن قال ،أبو العباس حممد بن أمحد بن حمبوب  خربانأ :قال ،السنجي املروزي
خ ومعرفة األسانيد أعلم لتاريلل واعقال: ومل أر أحدا ابلعراق وال خبراسان يف معىن ال ،الرتمذي

 من حممد بن إمساعيل. 
أخربين حممد بن عبد هللا الضيب يف كتابه.   :قال ،أخربان أبو نعيم أمحد بن عبد هللا األصبهاين

حممد بن عبد هللا بن  حدثنا :قال ،وأخربين أبو بكر أمحد بن حممد بن عبد الواحد املروروذي
مسعت أاب بكر   :ن أمحد املذكر يقوللطيب حممد بمسعت أاب ا :قال ،نعيم الضيب احلافظ

ابحلديث من حممد بن   حممد بن إسحاق يقول: ما رأيت حتت أدمي هذه السماء أعلم
 إمساعيل البخاري.

  :حدثناقال ، حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان خربان أ :قال ،أخربين أبو الوليد الدربندي 
مسعت   :قال ، حممد بن أيب حامت :حدثناقال ،حممد بن يوسف :حدثنا قال ،حممد بن سعيد

بن رافع عند حممد بن   حاشد بن عبد هللا بن عبد الواحد يقول: رأيت عمرو بن زرارة وحممد 
إمساعيل ومها يسأال عن علل احلديث، فلما قاما قاال ملن حضر اجمللس: ال ختدعوا عن أيب 

 عبد هللا فإنه افقه منا واعلم وأبصر.
رأيت إسحاق بن راهويه جالسا   :: مسعت حاشد بن إمساعيل يقولوقال حممد بن أيب حامت

ليه حممد بن إمساعيل شيئا، فرجع إىل قول على السرير وحممد بن إمساعيل معه، فأنكر ع
حممد، وقال إسحاق بن راهويه: اي معشر أصحاب احلديث انظروا إىل هذا الشاب واكتبوا  

 الحتاج إليه الناس ملعرفته ابحلديث وفقهه.عنه، فإنه لو كان يف زمن احلسن بن أيب احلسن 
  ، خلف بن حممد خربان قال أ ،حممد بن أيب بكر خربانأ :قال ،أخربين احلسن بن حممد األشقر

حلديث من ابقال: مسعت أاب عمرو أمحد بن نصر اخلفاف يقول: حممد بن إمساعيل أعلم 
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عمرو اخلفاف: ومن قال  إسحاق بن راهويه، وأمحد بن حنبل، وغريه بعشرين درجة.قال أبو
 يف حممد بن إمساعيل شيئا فمين عليه ألف لعنة. 

عمرو اخلفاف يقول: لو دخل حممد بن إمساعيل البخاري من هذا الباب  ال: ومسعت أاب ق
وقال خلف: مسعت أاب عمرو اخلفاف   . -يعين ال أقدر أن أحدث بني يديه -مللئت منه رعبا

 النقي العامل الذي مل أر مثله. يي التقحدثنا حممد بن إمساعيل البخار  :يقول
أبو أمحد حممد بن عبد هللا ابن   :حدثناقال ،حممد بن أيب بكر  خربانأ :قال ،أخربين األشقر

قاال: مسعنا أاب جعفر حممد بن يوسف بن الصديق  ،وخلف بن حممد ،يوسف الشافعي
يف صدر حممد بن  مسعت عبد هللا بن محاد اآلملي يقول: وددت أين شعرة  :الوراق يقول

 إمساعيل. 
حدثين حممد بن   :الق ،ي اخلالل عن أيب سعد اإلدريسيقرأت على احلسني بن حممد أخ

حممد بن  :حدثنا قال ،حممد بن يوسف الفربري حدثنا :قال ،م بن انقب البخاري بسمرقنداح
،  مسعت علي بن حجر يقول: أخرجت خراسان ثالثة، أاب زرعة الرازي ابلري :قال ،أيب حامت

ند، وحممد بن إمساعيل  وحممد بن إمساعيل البخاري ببخارى، وعبد هللا بن عبد الرمحن بسمرق
 عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقههم.
كر  أبو ب قال أخربين ،حممد بن نعيم الضيب خربانأ :قال ،أخربين حممد بن أمحد بن يعقوب 
مسعت عبد    :قال ، مسبح بن سعيد البخاري خربان أ :قال ،حممد بن خالد املطوعي ببخارى

هللا بن عبد الرمحن السمرقندي يقول: قد رأيت العلماء ابحلرمني واحلجاز والشام والعراقني  
 فما رأيت فيهم أمجع من أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري.

  خربانأ :قال ، حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان خربان أ :قال ،أخربين أبو الوليد الدربندي 
  ،إسحاق بن أمحد بن خلف :حدثناقال ، بن علي بن يعقوب مد بن احلسنيأبو احلسن حم

مسعت أاب جعفر عبد هللا بن حممد اجلعفي املسندي  :مسعت العباس بن سورة يقول :قال
 . يقول: حممد بن إمساعيل إمام فمن مل جيعله إماما فأهتمه

مسعت أمحد بن   :ل يقو يبمسعت احلسن بن أمحد الزجنو  :قال  ،يبأخربان أبو حازم العبدو 
محدون احلافظ يقول: كنا عند حممد بن إمساعيل البخاري فجاء مسلم بن احلجاج فسأله عن 

يف سرية ومعنا أبو  حديث عبيد هللا بن عمرعن أيب الزبري عن جابر قال: بعثنا رسول هللا 
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حدثين أخي أبو بكر عن  :قال،  حدثنا ابن أيب أويس :عبيدة. قال حممد بن إمساعيل
عن عبيد هللا، عن أيب الزبري، عن جابر، القصة بطوله. فقرأ عليه إنسان   ل،ن بن بالماسلي

حدثين سهيل بن أيب  :قال ،جريج، عن موسى بن عقبة ابن نع  ،حديث حجاج بن حممد
كفارة اجمللس إذا قام العبد أن يقول سبحانك اللهم )قال:  ،صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة

. فقال له مسلم: يف الدنيا أحسن  (ال أنت أستغفرك وأتوب إليك إ  وحبمدك أشهد أن ال إله
من هذا احلديث؟ ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل. يعرف هبذا اإلسناد يف الدنيا  

قال: أخربين به.   .حديثا؟ قال له حممد ال. إال أنه معلول. فقال مسلم: ال إله إال هللا وارتعد
عن ابن  ،حديث جليل رواه اخللق عن حجاج بن حممدقال: اسرت ما سرت هللا، فإن هذا 

فقال له أبو عبد هللا: اكتب إن كان ال   ،فأحل عليه وقبل رأسه وكاد أن يبكي مسلم، جريج
حدثين موسى بن عقبة، عن عون  :قال ،وهيب حدثنا :قال ،حدثنا موسى بن إمساعيل :بد

إال   ال له مسلم: ال يبغضك : »كفارة اجمللس«. فققال: قال رسول هللا  ،د هللابن عب
 حاسد، وأشهد أن ليس يف الدنيا مثلك. 

مسعت أاب عبد   :قال ،حممد بن نعيم الضيبخربان أ :قال ،أخربين حممد بن أمحد بن يعقوب 
رأيت مسلم بن احلجاج بني يدي حممد   : مسعت أيب يقول :هللا حممد بن يعقوب احلافظ يقول

 صيب املتعلم. بن إمساعيل البخاري وهو يسأله سؤال ال
  ،حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان احلافظ خربان أ :قال ،أخربين أبو الوليد الدربندي 

عبد املؤمن بن  :حدثنا قال ،سى بن احلسني البغداديأبو احلسن عبد هللا بن مو  حدثنا:قال
ما رأيت مثل  :مسعت احلسني بن حممد املعروف بعبيد العجل يقول : قال ،خلف التميمي

ورأيت أاب زرعة وأاب حامت   .ومسلم احلافظ مل يكن يبلغ حممد بن إمساعيل ،إمساعيل حممد بن
نبه، فذكرت له قصة حممد بن  ن إىل حممد بن إمساعيل أي شيء يقول جيلسون جبو يستمع

فقال: ماله وحملمد بن إمساعيل كان حممد ابن إمساعيل أمة من األمم، وكان أعلم من  ،حيىي
 ا، وكان حممد بن إمساعيل دينا فاضال حيسن كل شيء. حممد بن حيىي بكذا وكذ

د بن  حدثين أمح :قال ،حدثين حممد بن إبراهيم األصبهاين :قال ،حدثين أبو النجيب األرموي
مسعت أاب حسان مهيب بن سليم  :قال  ئ، حدثين أمحد بن حممد القار  :قال ،علي السليماين

 عندي سواء.  مسعت حممد بن إمساعيل يقول: احلامد والذام :يقول
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 ذك  ق ة البخاري مع حممد    حيىي ال      ن  ا ور: 
مسعت حممد بن   :قال ،حممد بن نعيم الضيب خربانأ :قال ،أخربين حممد بن أمحد بن يعقوب 

مسعت حممد بن حيىي يقول ملا   :مسعت احلسن بن حممد بن جابر يقول :حامد البزاز يقول
فامسعوا العامل قال: اذهبوا إىل هذا الرجل الصاحل  ،ورد حممد بن إمساعيل البخاري نيسابور 

هر اخللل يف جمالس حممد بن  منه. قال: فذهب الناس إليه واقبلوا على السماع منه حىت ظ
 حيىي، فحسده بعد ذلك وتكلم فيه.

عبد هللا بن   :أخربانقال ،أبو بكر اإلمساعيلي :أخربانقال ،أخربان أمحد بن حممد بن غالب
بنيسابور  حدثين حممد بن خشنام ومسعته يقول: سئل حممد بن إمساعيل   :قال ،حممد بن سيار 

قال:   ،عن حيىي بن سعيد -يعين أاب قدامة -عيدحدثين عبيد هللا بن س :عن اللفظ فقال
ترجع عن هذا القول حىت  :قال: فقالوا له بعد ذلك  ،فمرقوا عليه .أعمال العباد كلها خملوقة

يئوا حبجة فيما يقولون أقوى من حجيت. وأعجبين من  جتإال أن يعودوا إليك؟ قال: ال أفعل 
 حممد بن إمساعيل ثباته. 

  ،حممد بن عبد هللا النيسابوري احلافظخربان أ :قال ،أمحد املقرئأخربين حممد بن علي بن 
حممد بن يوسف   دثنا حن :قال ،أبو بكر حممد بن أيب اهليثم املطوعي ببخارى حدثنا:قال

أاب عبد هللا حممد بن إمساعيل يقول: أما أفعال العباد فمخلوقة، فقد عت مس :قال ،الفربري
أبو مالك، عن ربعي بن   :حدثناقال ، مروان بن معاوية  :حدثناقال ،حدثنا علي بن عبد هللا

 : »إن هللا يصنع كل صانع وصنعته« . حراش، عن حذيفة قال: قال النيب 
يقول: مسعت حيىي بن سعيد يقول: ما زلت قال أبو عبد هللا: ومسعت عبيد هللا بن سعيد 

خاري: حركاهتم وأصواهتم،  قال أبو عبد هللا الب. وقةأمسع أصحابنا يقولون إن أفعال العباد خمل 
فأما القرآن املتلو املبني املثبت يف املصاحف املسطور املكتوب   .واكتساهبم، وكتابتهم، خملوق

بل هو آايت بينات يف صدور  هللا تعاىل:  الق ،املوعى يف القلوب، فهو كالم هللا ليس خبلق
 [ . 49]العنكبوت  الذين أوتوا العلم

مسعت أاب حامد   :مسعت احلسن بن أمحد بن شيبان يقول :قال  ،يبأخربان أبو حازم العبدو 
رأيت حممد بن إمساعيل البخاري يف جنازة أيب عثمان سعيد ابن مروان  :يقول ياألعمش 

وعلل احلديث، ومير فيه حممد بن إمساعيل مثل  الكىنألسامي و وحممد بن حيىي يسأله عن ا 
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ال أ، فما أتى على هذا شهر حىت قال حممد بن حيىي: هو هللا أحدقل السهم كأنه يقرأ 
من خيتلف إىل جملسه ال خيتلف إلينا، فإهنم كتبوا إلينا من بغداد أنه تكلم يف اللفظ وهنيناه  

فال يقربنا. فأقام حممد بن إمساعيل ها هنا مدة وخرج إىل فلم ينته، فال تقربوه، ومن يقربه 
 خبارى.

أبو سعيد حممد بن   خربانأ :قال ،حممد بن حسنويه بن إبراهيم األبيوردي أخربان أبو سعيد
مسعت حممد بن حيىي يقول: القرآن   :مسعت أاب حامد الشرقي يقول  :قال ،عبد هللا بن محدون

ته وحيث يتصرف، فمن لزم هذا استغىن عن اللفظ وعما كالم هللا غري خملوق من مجيع جها 
يف القرآن، ومن زعم أن القرآن خملوق فقد كفر وخرج عن اإلميان، وابنت  سواه من الكالم 

سلمني، ومل يدفن يف فإن اتب وإال ضربت عنقه وجعل ماله فيئا بني امل تاب منه امرأته، يست
ومن  أو غري خملوق، فقد ضاهى الكفر،ومن وقف وقال: ال أقول خملوق  .مقابر املسلمني

زعم أن لفظي ابلقرآن خملوق فهذا مبتدع ال جيالس وال يكلم، ومن ذهب بعد جملسنا هذا  
 .إىل حممد بن إمساعيل البخاري فاهتموه، فإنه ال حيضر جملسه إال من كان على مثل مذهبه

أبو صاحل خلف   :حدثناقال ،حممد بن أيب بكر خربانأ :قال ،أخربين احلسن بن حممد األشقر
مسعت أاب عمر وأمحد بن نصر بن إبراهيم النيسابوري املعروف  :قال ،بن حممد بن إمساعيل

إسحاق القيسي ومعنا حممد بن نصر املروزي،   أيبكنا يوما عند   :ابخلفاف ببخارى يقول
ت  بن إمساعيل البخاري فقال حممد ابن نصر: مسعته يقول: من زعم أين قل فجرى ذكر حممد 

د هللا قد خاض الناس يف  لفظي ابلقرآن خملوق فهو كذاب، فإين مل أقله. فقلت له: اي أاب عب
فأتيت   :هذا وأكثروا فيه؟ فقال: ليس إال ما أقول وأحكي لك عنه. قال أبو عمرو اخلفاف

شيء من األحاديث حىت طابت نفسه، فقلت: اي أاب عبد هللا  حممد بن إمساعيل فناظرته يف 
عنك أنك قلت هذه املقالة. فقال: اي أاب عمرو احفظ ما أقول لك، من  يحيك ها هنا أحد

زعم من أهل نيسابور، وقومس، والري، ومهذان، وحلوان، وبغداد، والكوفة، واملدينة، ومكة،  
اب فإين مل أقل هذه إال أين قلت:أفعال العباد والبصرة أين قلت لفظي ابلقرآن خملوق فهو كذ

 خملوقة. 
أبو  :حدثنا قال ، حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان خربان أ :قال ،الوليد الدربندي أخربين أبو 

مسعت   :قال ،أبو العباس الفضل بن بسام :حدثناقال ،نصر أمحد بن سهل بن محدويه
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إمساعيل ملا أن مات خبرتن أردت محله إىل إبراهيم بن حممد يقول: أان توليت دفن حممد بن 
فلما أن فرغنا ورجعت إىل املنزل  .فلم يرتكين صاحب لنا فدفناه هبا  مدينة مسرقند أن أدفنه هبا

الذي كنت فيه قال يل صاحب القصر: سألته أمس فقلت: اي أاب عبد هللا ما تقول يف 
 :إن الناس يزعمون أنك تقول :هفقلت ل :قال القرآن؟ فقال: القرآن كالم هللا غري خملوق.
بشيء مل  ياس. فقال: استغفر هللا أن تشهد عل ليس يف املصاحف قرآن وال يف صدور الن

ول يف املصاحف قرآن  أق والطور وكتاب مسطورتسمعه مين. أقول كما قال هللا تعاىل: 
 كفر.ويف صدور الناس قرآن، فمن قال غري هذا يستتاب، فإن اتب وإال فسبيله سبيل ال

 ذك  خرب البخاري مع خالد     محد األمري   د  و ته  ىل خبارى: 
مسعت أاب   :قال ،حممد بن أيب بكر احلافظ خربانأ :قال ،أخربين احلسن بن حممد األشقر

ليد بن عسكر  خمسعت أاب بكر بن منري بن  :عمرو أمحد بن حممد بن عمر املقرئ يقول
بعث األمري خالد بن أمحد الذهلي وايل خبارى إىل حممد بن إمساعيل، أن امحل إيل   :يقول

مسع منك. فقال حممد بن إمساعيل لرسوله: أان ال  اريخ« وغريمها أل»اجلامع« و »الت كتاب 
يف  ينأذل العلم وال أمحله إىل أبواب الناس، فإن كانت لك إىل شيء منه حاجة فاحضر 

ليكون يل عذر   لسمل يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعين من اجملمسجدي أو يف داري، وإن 
: »من سئل عن علم فكتمه أجلم  لقول النيب عند هللا يوم القيامة، ألين ال أكتم العلم 

 قال: فكان سبب الوحشة بينهما هذا. .بلجام من انر «
مسعت   :قال ،حممد بن عبد هللا احلافظ خربانأ :قال ،أخربين حممد بن علي بن أمحد املقرئ

مسعت أاب بكر بن أيب عمرو احلافظ يقول: كان سبب مفارقة  :حممد بن العباس الضيب يقول
بن أمحد الذهلي األمري أن خالد  -يعين خبارى -بد هللا حممد بن إمساعيل البخاري البلدأيب ع

سأل أن حيضر منزله فيقرأ »اجلامع« و »التاريخ« على أوالده  ، خليفة الطاهرية ببخارى
فامتنع أبو عبد هللا عن احلضور عنده، فراسله أن يعقد جملسا ألوالده ال حيضره غريهم فامتنع 

وقال: ال يسعين أن أخص ابلسماع قوما دون قوم، فاستعان خالد بن أمحد   ،ضاعن ذلك أي
العلم ببخارى عليه، حىت تكلموا يف مذهبه ونفاه عن حبريث بن أيب الورقاء وغريه من أهل 

قال: اللهم أرهم ما قصدوين به يف أنفسهم  ،البلد، فدعا عليهم أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل
ة أبن  فأما خالد فلم أيت عليه إال أقل من شهر حىت ورد أمر الطاهري وأوالدهم وأهاليهم.
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شخص على أكاف مث صار عاقبة أمره إىل ما قد ينادى عليه، فنودي عليه وهو على أاتن، وأ
اشتهر وشاع. وأما حريث بن أيب الورقاء فإنه ابتلى أبهله فرأى فيها ما جيل عن الوصف.  

 ه ابتلي أبوالده، وأراه هللا فيهم البالاي . فإن -ومساه -وأما فالن أحد القوم
مسعت أاب : قال ،لرازيأمحد بن احلسن ا خربان أ :قال ،حدثين حممد بن أيب احلسن الساحلي
 :مسعت عبد القدوس بن عبد اجلبار السمرقندي يقول :أمحد بن عدي احلافظ اجلرجاين يقول

لى فرسخني منها وكان له هبا  ع -قرية من قرى مسرقند -جاء حممد بن إمساعيل إىل خرتنك 
قول يف معته ليلة من الليايل وقد فرغ من صالة الليل يدعو ويأقرابء فنزل عندهم، قال: فس 

األرض مبا رحبت فاقبضين إليك. قال: فما مت الشهر حىت  يدعائه: اللهم إنه قد ضاقت عل 
 قبضه هللا تعاىل وقربه خبرتنك.

 ،حممد بن حممد بن مكي اجلرجاين:حدثنا قال ، كتابهأخربان علي بن أيب أمحد األصبهاين يف  
يف النوم ومعه مجاعة من قال: رأيت النيب  ي،مسعت عبد الواحد بن آدم الطواويس  :قال

ما وقوفك اي  :فسلمت عليه فرد السالم، فقلت -ذكره -أصحابه وهو واقف يف موضع
عد أايم بلغين موته فنظران  رسول هللا؟ فقال: أنتظر حممد بن إمساعيل البخاري. فلما كان ب

 فيها. فإذا هو قد مات يف الساعة اليت رأيت النيب 
  :قال ،حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان احلافظخربان أ :الق ،أخربين أبو الوليد الدربندي 

أبو عمر أمحد بن حممد بن املقرئ، وأبو عبيد أمحد بن عروة بن أمحد بن إبراهيم قاال:  حدثنا
تويف أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن  :سن مهيب بن سليم بن جماهد يقولمسعنا أاب احل

 ست ومخسني ومئتني".إبراهيم ليلة السبت ليلة الفطر سنة 
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التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع  -10
 . الصحيح

  ـ( 474س  ما     خ ف    س د )املتوىف:  البا      و الول د
 

 قال رمحه هللا:  

               .ن ب حممد     مسا    البخاري واتر خ مولد  ووفاتهب  

هو حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبة البخاري اجلعفي، وبردزبة جموسي مات   
عليها، واملغرية بن بردزبة أسلم على يدي النعمان البخاري اجلعفي وايل خبارى، وهو جد عبد  

 هللا املسندي.هللا بن حممد بن عبد 

ث عشرة ليلة خلت من شوال سنة  وولد حممد بن إمساعيل يوم اجلمعة بعد صالة اجلمعة، لثال
أربع وتسعني ومائة، وتويف ليلة السبت عند صالة العشاء ليلة الفطر، ودفن يوم الفطر بعد 

الظهر مستهل شوال من شهور سنة ست ومخسني ومائتني خبرتنك، قرية من قرى مسرقند 
 فرسخني منها، وكان له هبا قرابة فتويف عندهم.على 

 . ب   وصف ح اته و  مه

أن حممد بن إمساعيل  ن قال أبو أمحد بن عدي اجلرجاين احلافظ: "مسعت عدة مشايخ حيكو 
فقلبوا  ،قدم بغداد فسمع به أصحاب احلديث فاجتمعوا وعمدوا إىل مائة حديث ،البخاري

ودفعوا  ،وإسناد هذا املنت ملنت آخر ،آخر اإلسناد إلسناد وجعلوا منت هذا ،متوهنا وأسانيدها
وأمروهم إذا حضروا اجمللس يلقون ذلك  ،فس إىل كل رجل منهم عشرة أحاديثإىل عشرة أن

فحضر اجمللس مجاعة من أصحاب احلديث من  ،وأخذوا املوعد للمجلس .على البخاري
لس أبهله انتدب إليه رجل  طمأن اجملفلما ا .الغرابء من أهل خراسان وغريها ومن البغداديني

فسأل  .ال أعرفه :فقال البخاري ،حاديث املقلوبةمن العشرة وسأله عن حديث من تلك األ
فما زال يلقي مبثله   .ال أعرفه :مث سأل عن آخر فقال .ال أعرفه :عن آخر فقال البخاري

ن حضر فهماء مم فكان ال .والبخاري يقول ال أعرفه ،واحدا بعد واحد حىت فرغ من عشرته
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ومن كان منهم غري ذلك يقضي على   ، اجمللس يلتفت بعضهم إىل بعض ويقولون الرجل فهمنا
مث انتدب رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من  .البخاري ابلعجز والتقصري وقلة الفهم

فسأل  .ال أعرفه :فسأله عن آخر فقال .ال أعرفه :فقال البخاري ،تلك األحاديث املقلوبة
  ،من عشرتهفلم يزل يلقي عليه واحدا بعد واحد حىت فرغ  .ال أعرفه :آخر فقالعن 

حىت فرغوا كلهم من   ،والرابع إىل متام العشرة ،مث انتدب الثالث إليه  .ال أعرفه :والبخاري يقول
 ،فلما علم البخاري أهنم قد فرغوا .ال أعرفه :والبخاري ال يزيدهم على ،األحاديث املقلوبة

أما حديثك األول فهو كذا وحديثك الثاين فهو كذا والثالث   :فقالاألول منهم التفت إىل 
  ،فرد كل منت إىل إسناده وكل إسناد إىل متنه ،والرابع على الوالء حىت أتى على متام العشرة

فأقر   ،وفعل اآلخرين مثل ذلك ورد متون األحاديث كلها إىل أسانيدها وأسانيدها إىل متوهنا
وكان بن صاعد إذا ذكر حممد بن إمساعيل  له ابلفضل ".والعلم وأذعنوا  له الناس ابحلفظ

 يقول: الكبش النطاح.

 . ب   ذك  أتل  ه ل كتاب اجلامع وحكم الكتاب وم نا 

كنت على ابب إسحاق بن    :حدثوان عن حممد بن إمساعيل أنه قال : قال احلاكم أبو عبد هللا
لو مجع جامع خمتصر  :لونعت أصحابنا يقو سمف ، إبراهيم بن خملد بن راهويه بنيسابور

 . فأخذت يف مجع هذا الكتاب  ،صحيح احلديث تعرف به اآلاثر

مسعت إبراهيم بن معقل  :مسعت احلسن بن احلسني البزار يقول  :وقال أبو أمحد بن عدي 
يعين  -ما أدخلت يف هذا الكتاب  :مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول :النسفي يقول

 .وتركت من الصحاح حىت ال يطول الكتاب  ،إال ما صح -حيحجامعه الص

وإمنا أدخلت هذه احلكاية لئال يعتقد من ال حيسن هذا الباب أن ما ليس يف الصحيحني   
ولذلك قد خرج  ،بل قد تصح أحاديث ليست يف صحيحي البخاري ومسلم ،ليس بصحيح

من الصحيح ما   (لزامات اإل) والشيخ أبو ذر اهلروي يف كتاب  ،الشيخ أبو احلسن الدارقطين 
 . ألزمامها إخراجه
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وأخرج ذلك الشيخ أبو احلسن الدارقطين ومجعه  ،وكما أنه قد وجد يف الكتابني ما فيه الوهم 
فمن كان من أهل االجتهاد والعلم هبذا الشأن لزمه أن   ، وإمنا ذلك حبسب االجتهاد .يف جزء

ك حاله لزمه تقليدمها فيما ادعيا  يكن تل  ومن مل .ينظر يف صحة احلديث وسقمه مبثل ما نظرا
 . والتوقف فيما مل خيرجاه يف الصحيح ،صحته

وأخرج  . ملا اعتقد فيها غري ذلك  ،وقد أخرج البخاري أحاديث اعتقد صحتها تركها مسلم
وهو يدل على أن  ،تركها البخاري ملا اعتقد فيها غري معتقده ، مسلم أحاديث اعتقد صحتها

 .وقليل ما هم اد ملن كان من أهل العلم هبذا الشأناألمر طريقه االجته

مسعت عدة من املشايخ   :مسعت عبد القدوس بن مهام يقول  : وقال أبو أمحد بن عدي
وكان يصلي  ، ومنربه حول حممد بن إمساعيل البخاري تراجم جامعه بني قرب النيب  :يقولون

 . لكل ترمجة ركعتني

أبو إسحاق املستملي  حدثنا ،ي احلافظ رمحه هللاوقد أخربان أبو ذر عبد بن أمحد اهلرو  
انتسخت كتاب البخاري من أصله كان عند حممد بن يوسف   :قال ،إبراهيم بن أمحد

تراجم مل يثبت بعدها  :وقد بقيت عليه مواضع مبيضة كثرية منها   ، فرأيته مل يتم بعد ،الفربري
 .بعض فأضفنا بعض ذلك إىل ،أحاديث مل يرتجم عليها : ومنها ، شيئا

واية أيب حممد ور  ،أن رواية أيب إسحاق املستملي :ومما يدل على صحة هذا القول 
  ،وقد نسخوا من أصل واحد ، ورواية أيب زيد املروزي ،ورواية أيب اهليثم الكشميهين ،السرخسي

وإمنا ذلك حبسب ما قدر كل واحد منهم فيما كان يف طرة أو رقعة   ،فيها التقدمي والتأخري
تصلة  ويبني ذلك أنك جتد ترمجتني وأكثر من ذلك م .فأضافه إليه ،من موضع ما مضافة أنه

وإمنا أوردت هذا ملا عين به أهل بلدان من طلب معىن جيمع بني الرتمجة   ،ليس بينهما أحاديث
 . وتكلفهم يف تعسف التأويل ما ال يسوغ ، واحلديث الذي يليها

  ،من أعلم الناس بصحيح احلديث وسقيمهوحممد بن إمساعيل البخاري رمحه هللا وإن كان  
فكيف وقد روى أبو إسحاق   ،وحتقيق األلفاظ ومتييزها بسبيل ،فليس ذلك من علم املعاين 
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ن احلديث الذي يلي الرتمجة ليس مبوضوع هلا ليأيت قبل ذلك أاملستملي العلة يف ذلك وبينها 
 1 ابلرتمجة اليت قبله من احلديث مبا يليق هبا. وأييت ، برتمجته

 

 2تقييد المهمل وتمييز المشكل -11

  ـ(  498  و     احل ني    حممد الغ اين )املتوىف:  
 

 

أخبار أيب عبد هللا البخاري وفضائله، وما ذكر من حفظه وإمامته، وبدء طلبه للعلم، وحمنته  
 -رمحه هللا-مع أهل عصره، واتريخ والدته ووفاته 

)اتريخ مدينة السالم بغداد( أاب عبد هللا   ذكر أبو بكٍر أمحد بن علي بن اثبٍت اخلطيب يف
 بخاري فقال:ال

حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية، أبو عبد هللا اجلعفي البخاري، اإلمام يف علم  
ي األمصار،  احلديث، صاحب )اجلامع( و)التاريخ(. رحل يف طلب العلم إىل سائر حمدث

جاز والشام ومصر. ومسع مكي بن إبراهيم، وكتب خبراسان واجلبال ومدن العراق كلها، وابحل
وعبيد هللا بن موسى العبسي، وأاب عاصٍم الشيباين، وحممد بن عبد هللا  وعبدان بن عثمان، 

 
 311-1/307التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح   1

بن أيوب بن وارث التجييب القرطيب الباجي األندلسي )املتوىف: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد  
 ه ( 474

 -  1406الرايض. الطبعة: األوىل،    –التوزيع  للواء للنشر و احملقق: د. أبو لبابة حسني . الناشر: دار ا
1986 

 1/10 املهمل ومتييز املشكل  تقييد   2
 أبو علي احلسني بن حممد الغساين 

 ان، وحممد عزيز مشس احملقق: علي بن حممد العمر 
 الناشر: دار عامل الفوائد

 م   2000 -ه    1421الطبعة: األوىل  
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األنصاري، وحممد بن يوسف الفراييب، وأاب نعيم، وأاب غسان النهدي، وسليمان بن حرٍب،  
الوليد الطيالسي، وأاب معمر   وأاب سلمة التبوذكي، وعفان بن مسلم، وعارم بن الفضل، وأاب

احلميدي، وسعيد بن أيب مرمي، وحيىي بن بكرٍي، واألويسي عبد  املنقري، والقعنيب، وأاب بكر 
العزيز بن عبد هللا، وإمساعيل بن أيب أويٍس، وأاب اليمان احلمصي، وعبد القدوس بن احلجاج، 

طواين، وعلي بن املديين،  جاج بن منهال، وحممد بن كثرٍي العبدي، وخالد بن خملٍد القوح
 وخلقاً سواهم.  وأمحد بن حنبٍل، وحيىي بن معنٍي،

وورد بغداد دفعاٍت، وحدث هبا، فروى عنه من أهلها: إبراهيم بن إسحاق احلريب، وعبد هللا  
ن حممد الباغندي، وحيىي بن حممد بن  بن حممد بن انجية، وقاسم بن زكراي املطرز، وحممد ب

 ي.احلضرمي، وآخر من حدث عنه هبا احلسني بن إمساعيل احملامل  صاعٍد، وحممد بن هارون

حدثين أبو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد األرموي، قال: حدثين حممد بن إبراهيم بن 
د هللا بن حممد، قال:  أمحد األصبهاين، أخربين أمحد بن علي الفارسي، قال: ان أمحد بن عب

بري، يقول: ان أبو جعفٍر حممد بن أيب حامٍت  مسعت جدي حممد بن يوسف بن مطٍر الفر 
، قال: قلت أليب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري: كيف كان بدء أمرك يف الوراق النحوي

طلب احلديث؟ قال: أهلمت حفظ احلديث وأان يف املكتب، قال: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ 
الداخلي  ت أختلف إىلفقال عشر سنني أو أقل، مث خرجت من املكتب بعد العشر، فجعل 

وغريه، فقال يوماً فيما كان يقرأ للناس: سفيان عن أيب الزبري عن إبراهيم، فقلت له: اي أاب  
فالٍن، إن أاب الزبري مل يرو عن إبراهيم، فانتهرين، فقلت له: ارجع إىل األصل إن كان عندك.  

بري بن عدي عن نظر فيه، مث خرج فقال يل: كيف هو اي غالم؟ قلت: هو عن الز فدخل، ف
ل: صدقت. فقال له بعض أصحابه: ابن كم  إبراهيم. فأخذ القلم مين، وأحكم كتابه، فقا

كنت إذ رددت عليه؟ فقال: ابن إحدى عشرة. فلما طعنت يف ست عشرة حفظت كتب 
خرجت مع أخي أمحد وأمي إىل مكة، فلما  ابن املبارك ووكيٍع، وعرفت كالم هؤالء، مث 

ختلفت هبا يف طلب احلديث. فلما طعنت يف مثاين عشرة جعلت  حججت رجع أخي هبا، و 
صنف قضااي الصحابة والتابعني وأقاويلهم، وذلك أايم عبيد هللا بن موسى، وصنفت كتاب أ
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رة. وقال: قل اسم يف )التاريخ( إذ ذاك عند قرب الرسول صلى هللا عليه وسلم يف الليايل املقم
 . كرهت تطويل الكتاب )التاريخ( إال وله عندي قصٌة، إال أين

وروي عن حممد بن أيب حامٍت بغري هذا اإلسناد قال: مسعت البخاري يقول: لو نشر بعض 
كتاب )التاريخ( وال عرفوه. مث قال: صنفته ثالث    أستاذي هؤالء مل يفهموا كيف صنفت

 .مراتٍ 

ب   حامٍت قال: مسعت البخاري يقول: أخذ إسحاق بن راهويه كتاوروي عن حممد بن أيب
ال: أيها األمري، أال أريك سحراً؟ )التاريخ( الذي صنفت، فأدخله على عبد هللا بن طاهٍر، فق

 .قال: فنظر فيه عبد هللا بن طاهر، فتعجب منه وقال: لست أفهم تصنيفه

اللخمي، قال: مسعت القاضي أاب   أخربين أبو القاسم األزهري قال: مسعت حممد بن محيد
  ي يقول: مسعت أاب العباس بن سعيٍد يقول: لو أن رجالً كتباحلسن حممد بن صاحٍل اهلامش

 .ثالثني ألف حديٍث ملا استغىن عن كتاب )اتريخ البخاري( حممد بن إمساعيل

بن إمساعيل  ابن راهويه وحممد  وروي عن أيب بكٍر املديين قال: كنا يوماً بنيسابور عند إسحاق
هللا عليه وسلم، وكان دون صاحب  حاضٌر، فمر إسحاق حبديٍث من أحاديث النيب صلى 

عطاء الكيخاراين، فقال له إسحاق: اي أاب عبد هللا، أيٍش  النيب صلى هللا عليه وسلم  
كيخاران؟ قال: قريٌة ابليمن كان معاوية بن أيب سفيان قد بعث هذا الرجل من أصحاب 

اق: اي أاب عبد  عليه وسلم إىل اليمن، فسمع منه عطاءٌ حديثني. فقال له إسحالنيب صلى هللا 
 .هللا، كأنك قد شهدت القوم

من زهاء ست مئة   -يعين )الصحيح(-وروي عن البخاري أنه قال: أخرجت هذا الكتاب 
 .ألف حديثٍ 

هليثم  حدثين أبو احلسني علي بن حممد بن جعفر العطار األصبهاين ابلري، قال: مسعت أاب ا
ال يل حممد بن إمساعيل الكشميهين يقول: مسعت حممد بن يوسف الفربري يقول: ق

 .حديثاً إال اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتني البخاري: ما وضعت يف كتاب )الصحيح(
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مسعت أاب إسحاق إبراهيم بن  أخربان القاضي أبو بكٍر أمحد بن احلسن احلريي بنيسابور قال:
قول: ول. ح ومسعت أاب العباس أمحد بن عبد هللا الصفار البلخي يأمحد الفقيه البلخي يق

ري أنه كان يقول: مسع كتاب مسعت أاب إسحاق املستملي يروي عن حممد بن يوسف الفرب
 .)الصحيح( حملمد بن إمساعيل تسعون ألف رجٍل، فما بقي أحٌد يرويه غريي

بن إمساعيل: أحتفظ مجيع ما   وروي عن حممد بن أيب حامٍت قال: قلت أليب عبد هللا حممد
 .ى علي مجيع ما فيهأدخلت يف املصنف؟ قال: ال خيف

وروي عن الفربري قال: رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يف النوم فقال يل: أين تريد؟ فقلت: 
 .أريد حممد بن إمساعيل البخاري، قال: أقرأه مين السالم

صرة كتبته ابلشام، وحديٍث مسعته ابلشام  وروي عن البخاري أنه قال: رب حديٍث مسعته ابلب
 له: اي أاب عبد هللا! بكماله؟ قال: فسكت. كتبته مبصر، فقيل 

أخربين حممد بن أمحد بن يعقوب، قال: ان حممد بن نعيم الضيب، قال: أخربين حممد بن  
خالد املطوعي، قال: ان مسبح بن سعيٍد، قال: كان حممد بن إمساعيل البخاري إذا كان أول 

 كل ركعٍة عشرين آيًة،  يلٍة من شهر رمضان جيتمع إليه أصحابه، فيصلي هبم، ويقرأ يفل
قرأ يف السحر ما بني النصف إىل الثلث من القرآن، وكذلك إىل أن خيتم القرآن. وكان ي

فيختم عند السحر يف كل ثالث لياٍل، وكان خيتم ابلنهار كل يوٍم ختمًة، ويكون ختمه عند  
 .ويقول: عند كل ختمٍة دعوٌة مستجابةٌ  اإلفطار كل ليلٍة،

بن إبراهيم بن حممد األصبهاين، أخربين أمحد بن   ألرموي، حدثين حممد حدثين أبو النجيب ا
علي الفارسي، ان أمحد بن عبد هللا بن حممد، قال: حدثين جدي حممد بن يوسف الفربري،  

ض إخوانه، فلما حضرت ان حممد بن أيب حامٍت قال: دعي حممد بن إمساعيل إىل بستان بع
ع، وأطال القيام، فلما فرغ من صالته رفع ذيل صالة الظهر صلى ابلقوم، مث قام للتطو 

لبعض من معه: انظر هل ترى حتت قميصي شيئاً؟ فإذا زنبوٌر قد أبره يف ستة  قميصه، فقال 
عشر موضعاً، وقد تورم من ذلك جسده، وكانت آاثر الزنبور يف جسده  عشر أو سبعة
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؟ فقال: كنت يف سورٍة  ًة، فقال له بعضهم: كيف مل خترج من الصالة يف أول ما أبركظاهر 
 .فأحببت أن أمتها 

 .وروي عن البخاري أنه قال: إين ألرجو أن ألقى هللا تعاىل وال حياسبين أين اغتبت أحداً 

وروي عن حفص بن عمر األشقر قال: كنا مع حممد بن إمساعيل البخاري ابلبصرة نكتب  
وقد نفد ما عنده، ومل يبق   ث، ففقدانه أايماً، فطلبناه، فوجدانه يف بيٍت وهو عرايٌن، احلدي

الدراهم، حىت اشرتينا له ثوابً وكسوانه، مث اندفع معنا يف كتابة  معه شيٌء، فاجتمعنا ومجعنا له 
 .احلديث

وروي عن البخاري أنه قال: صنفت كتاب )الصحيح( لست عشرة سنًة، خرجته من ست 
 مئة ألف حديٍث، وجعلته حجة فيما بيين وبني هللا تعاىل.

ن حممد األشقر، أان حممد بن أيب بكٍر احلافظ، مسعت أاب القاسم منصور بن  احلسن بأخربين 
إسحاق بن إبراهيم األسدي، مسعت أاب حممٍد عبد هللا بن حممد بن إبراهيم الدغويل يقول: 

لبصرة يف جامعها إذ مسعت منادايً ينادي:  مسعت يوسف بن موسى املروروذي قال: كنت اب
رجالً  حممد بن إمساعيل البخاري، فقاموا يف طلبه، وكنت معهم، فرأينا  اي أهل العلم! قد قدم

شاابً مل يكن يف حليته شيءٌ من البياض، يصلي خلف األسطوانة، فلما فرغ من الصالة  
ىل ذلك. فقام املنادي اثنياً، فنادى  أحدقوا به، وسألوه أن يعقد هلم جملس اإلمالء، فأجاهبم إ

مد بن إمساعيل البخاري، فسألناه أن يعقد جملس اإلمالء، وقد  يف جامع البصرة: قد قدم حم
 .ب أبن جيلس غداً يف موضع كذاأجا

قال: فلما أن كان ابلغداة حضر الفقهاء واحملدثون واحلفاظ والنظار، حىت اجتمع قريٌب من  
قبل أن أخذ يف  -عبد هللا حممد بن إمساعيل لإلمالء، فقال:  كذا وكذا ألفاً، فجلس أبو

أبحاديث عن  كم: اي أهل البصرة! أان شاب، وقد سألتموين أن أحدثكم، وسأحدث-الءاإلم
أهل بلدكم يستفيد الكل منكم. قال: فبقي الناس وتعجبوا من قوله. مث أخذ يف اإلمالء 

يب رواد العتكي بلديكم، قال: أان أيب، عن فقال: حدثنا عبد هللا بن عثمان بن جبلة ابن أ
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  ه، عن سامل بن أيب اجلعد، عن أنس بن مالٍك: أن أعرابياً جاء إىلشعبة، عن منصوٍر وغري 
النيب صلى هللا عليه وسلم، وقال: اي رسول هللا! الرجل حيب القوم، فذكر حديث: )املرء مع  

 .من أحب(

ا هو عندكم عن غري منصوٍر عن سامل. قال  مث قال حممد بن إمساعيل: هذا ليس عندكم، إمن
ليهم جملساً على هذا النسق، يقول يف كل حديٍث: روى شعبة  يوسف بن موسى: وأملى ع

 .ديث عندكم كذا، فأما من رواية فالن فليس عندكم، أو كالماً هذا معناههذا احل

 ذك  وصف الب   ني ل بخاري ومدح م له

حممد بن أيب بكٍر، ان حممد ابن سعيٍد التاجر، ان حممد  أخربين احلسن بن حممد األشقر، أان 
كنت    بن مطٍر، ان حممد بن أيب حامت، قال: مسعت حاشد بن إمساعيل قال:بن يوسف 

ابلبصرة ومسعت بقدوم حممد بن إمساعيل، فلما قدم قال حممد بن بشاٍر: دخل اليوم سيد  
 الفقهاء.

ابلري، ومسلم   -يعين الرازي-الدنيا أربعٌة: أبو زرعة ومسع بندار حممد بن بشاٍر يقول: حفاظ 
ور، وعبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي بسمرقند، وحممد بن إمساعيل بن احلجاج بنيساب

 .ري ببخارىالبخا

 .ويف حكايٍة أخرى عن بنداٍر قال: هؤالء غلماين خرجوا من حتت كرسيي

ٍر بنداراً سنة مثاٍن وعشرين ومئتني وقال حممد بن إبراهيم البوسنجي: مسعت حممد بن بشا
 .مساعيليقول: ما قدم علينا مثل حممد بن إ

قرأت على احلسني بن حممد أخي اخلالل عن أيب سعٍد اإلدريسي، قال: حدثين حممد بن حم  
بن انقٍب البخاري بسمرقند، ان حممد بن يوسف الفربري، ان حممد بن أيب حامٍت قال: مسعت  

البخاري قال: ملا دخلت البصرة سرت إىل جملس حممد بن بشاٍر، فلما   حممد بن إمساعيل
صره علي، فقال: من أين الفىت؟ قلت: من أهل خبارى، قال: كيف تركت أاب عبد  خرج وقع ب
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؟ فأمسكت، فقال له أصحابه: رمحك هللا، هو أبو عبد هللا، فقام فأخذ بيدي وعانقين،  هللا
 .وقال: مرحباً مبن أفتخر به منذ سنني

ديين، ورمبا  وروي عن البخاري أنه قال: ما استصغرت نفسي عند أحٍد إال عند علي بن امل
 .كنت أغرب عليه

ويف رواية أخرى عنه متصالً هبذا الكالم: ما مسعت احلديث من يف إنساٍن أشهى عندي من 
 .أن أمسعه من يف علي

أحٍد إال عند علي(؛  قيل: وذكر قول البخاري لعلي بن املديين: )ما تصاغرت نفسي عند
 .فقال: ذروا قوله، هو ما رأى مثل نفسه

ثين حممد بن إبراهيم األصبهاين، أخربين حممد بن إدريس  يب األرموي، حدحدثين أبو النج
الوراق، ان حممد بن حم، أان حممد بن يوسف، ان حممد بن أيب حامت الوراق، قال: مسعت 

بن علي حبديٍث، فقلت: ال أعرفه، فسروا حممد بن إمساعيل يقول: ذاكرين أصحاب عمرو 
وا له: ذاكران حممد بن إمساعيل حبديٍث فلم يعرفه، بذلك، وساروا إىل عمرو بن علي، فقال

 ال يعرفه حممد بن إمساعيل ليس حبديٍث. فقال عمرو بن علي: حديثٌ 

ن أمحد  أخربين احلسن بن حممد األشقر، أان حممد بن أيب بكر، ان أبو نصٍر حممد بن سعيد ب
راق، قال: مسعت بن سعيد التاجر، ان حممد بن يوسف بن مطٍر، ان حممد بن أيب حامت الو 

عند أيب عاصم النبيل فرأيت  حممد بن قتيبة قريب أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل قال: كنت
عنده غالماً، فقلت له: من أين أنت؟ فقال: من خبارى، فقلت: ابن من؟ فقال: ابن  

له: أنت قرابيت، فعانقته، فقال يل رجٌل يف جملس أيب عاصٍم: هذا غالٌم  إمساعيل، فقلت
 .طح الكباشينا

وقيل: إنه ملا قدم البخاري من العراق قدمته اآلخرة، وتلقاه من تلقاه من الناس، وازدمحوا  
عليه وابلغوا يف بره، فقيل له يف ذلك وفيما كان من كرامة الناس وبرهم له، فقال: فكيف لو  

 !م يوم دخولنا البصرةرأيت
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 وصف     احلجاز والكوفة له

ويٍس إذا انتخبت من كتابه نسخ تلك ال: كان إمساعيل بن أيب أروي عن حممد بن إمساعيل ق
 األحاديث لنفسه، وقال: هذه أحاديث انتخبها حممد بن إمساعيل من حديثي.

أبو مصعب أمحد بن   وروى حممد بن أيب حامت قال: مسعت حاشد بن عبد هللا يقول: قال يل
بن حنبٍل، فقال رجٌل من جلسائه:  أيب بكر املدين: حممد بن إمساعيل أفقه عندان وأبصر من ا

اً ونظرت إىل وجهه ووجه حممد بن إمساعيل جاوزت احلد، فقال أبو مصعب: لو أدركت مالك
 .لقلت: كالمها واحٌد يف الفقه واحلديث

عبد هللا بن منري أهنما كاان يقوالن: ما رأينا مثل وروي عن أيب بكر بن أيب شيبة، وحممد بن 
 .حممد بن إمساعيل

مد بن أيب حامٍت قال: مسعت حممود بن النضر أاب سهٍل الشافعي يقول: دخلت عن حموروي 
البصرة والشام واحلجاز والكوفة، ورأيت علماءها، فكلما جرى ذكر حممد بن إمساعيل فضلوه  

 .على أنفسهم

   هثناء البغداذ ني  

ن حممد بن  قال: كا -ويعرف جبزرة، وكان من احلافظ-وروي عن صاحل بن حممد البغداذي 
 .من عشرين ألفاً  إمساعيل جيلس ببغداذ، وكنت أستملي له، وجيتمع يف جملسه أكثر

وروى عبد هللا بن أمحد بن حنبل، عن أبيه قال: انتهى احلفظ إىل أربعٍة من أهل خراسان:  
وعبد هللا بن عبد الرمحن السمرقندي، واحلسن  مد بن إمساعيل البخاري،أبو زرعة الرازي، وحم

 .اع البلخيبن شج

وروى عبد الرمحن بن حممد بن علوية األهبري، قال: مسعت عبد هللا بن أمحد بن حنبل، عن  
 .أبيه قال: ما أخرجت خراسان مثل حممد بن إمساعيل البخاري
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مسعت أاب جعفٍر حممد ابن أيب حامٍت يقول: حدثين وروي عن حممد بن يوسف بن مطٍر قال: 
د قال: مسعت يعقوب بن إبراهيم الدورقي يقول: حممد بن  حاشد بن عبد هللا بن عبد الواح

 .إمساعيل فقيه هذه األمة

وروي عن موسى بن هارون احلمال أنه قال: لو أن أهل اإلسالم اجتمعوا على أن ينصبوا  
 .آخر ما قدروا عليهمثل حممد بن إمساعيل البخاري 

وعبد هللا بن عبد  عن البخاري وأيب زرعة -هو جزرة-وسئل أبو علي صاحل بن حممد 
فون يف أشياء، فقلت: من أعلمهم ابحلديث؟ الرمحن، فقال: عن أي شيء تسأل؟ فهم خمتل 

فقال: حممد بن إمساعيل، وأبو زرعة أحفظهم وأكثرهم حديثاً، فقلت: عبد هللا بن عبد  
ويف روايٍة أخرى عن صاحٍل هذا قال: ما رأيت  فقال: ليس من هؤالء يف شيٍء.الرمحن؟ 

 .نياً أفهم منهخراسا

وروي عن البخاري أنه قال: دخلت بغداد آخر مثاين مراٍت، كل ذلك أجالس أمحد بن  
حنبل، فقال يل يف آخر ما ودعته: اي أاب عبد هللا، ترتك العلم والناس وتصري إىل خراسان.  

 .عبد هللا: فأان ال أزال أذكر قولهقال أبو 

أاب  د بن عبد هللا النيسابوري احلاكم قال: مسعتقال أبو علي: وأخربوان عن أيب عبد هللا حمم
 -يعين ابن خزمية-الطيب حممد بن أمحد املذكر يقول: مسعت أاب بكٍر حممد بن إسحاق 

 .عيل البخارييقول: ما رأيت حتت أدمي السماء أعلم ابحلديث من حممد بن إمسا

مسعت حممد بن عبد قال احلاكم: ومسعت أاب زكراي حيىي بن عمرو بن صاحل الفقيه يقول: 
 :إىل حممد بن إمساعيل البخاري رمحه هللا الرمحن أاب العباس الفقيه يقول: كتب أهل بغداد 

 املسلمون خبرٍي ما بقيت هلم ... وليس بعدك خرٌي حني تفتقد

 احلكاية إبسناده إىل حيىي بن عمرو ابن صاحٍل مبثله. وذكر أبو بكر اخلطيب هذه 
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 قول     ال ي ف ه

ن ابن هليعة فقال: تركه أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل، وسئل عن حممد بن زرعة ع سئل أبو
 .محيد فقال: تركه أبو عبد هللا. فذكر ذلك حملمد بن إمساعيل فقال: بره لنا قدميٌ 

الرازي أيهما أحفظ: أبو زرعة أم حممد بن إمساعيل؟ فقال: مل أكن وسئل الفضل بن العباس 
اعيل، فاستقبلين ما بني حلوان وبغداد، قال: فرجعت معه مرحلًة،  التقيت مع حممد بن إمس

ن أجيء حبديٍث ال يعرفه، فما أمكنين، وأان أغرب على أيب زرعة  قال: وجهدت اجلهد على أ
 .عدد شعره

زي يف سنة سبع وأربعني ومئتني: يقدم عليكم رجٌل من أهل وقال حممد بن إدريس الرا
وال قدم العراق أعلم منه. فقدم علينا بعد ذلك حممد بن  خراسان مل خيرج منها أحفظ منه،

 .إمساعيل أبشهرٍ 

وقال أبو حامت الرازي يف هذا اجمللس: حممد بن إمساعيل أعلم من دخل العراق، وحممد بن  
خبراسان اليوم من أهل احلديث، وحممد بن أسلم أورعهم، وعبد هللا بن عبد  حيىي أعلى من 
 الرمحن أثبتهم. 

 وما وراء الن   م  ال ول ف ه     خ اسا  ما ح ظ    

روي عن عبدان أنه قال: ما رأيت بعيين شاابً أبصر من هذا، وأشار بيده إىل حممد بن  
 .إمساعيل

 .يه هذه األمةوقال نعيم بن محاد: حممد بن إمساعيل فق

وروي عن البخاري أنه قال: قال يل حممد بن سالٍم: انظر يف كتيب، فما وجدت فيها من 
طٍأ فاضرب عليه كيال أرويه، ففعلت ذلك. فكان حممد بن سالٍم عند األحاديث اليت خ

ها حممد بن إمساعيل يقول: )رضي الفىت(، ويف األحاديث الضعيفة: )مل يرض الفىت(. أحكم
 .بعض أصحابه: من هذا الفىت؟ فقال: هو الذي ليس مثله، حممد بن إمساعيلفقال له 
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درت أن أزيد يف عمر حممد بن  عت حيىي بن جعفر يقول: لو قوقال حممد بن أيب حامٍت: مس
 .إمساعيل لفعلت، فإن مويت يكون موت رجٍل واحٍد، وموت حممد بن إمساعيل ذهاب العلم

العلم وجالس الناس، ورحل يف   إمساعيل اجلعفي طلب وذكر أمحد بن سياٍر، قال: حممد بن
 .حلفظ، وكان يتفقهاحلديث، ومهر فيه وأبصر، وكان حسن املعرفة حسن ا

 .: أمحد بن سيار يكىن أاب احلسن، مروزي-رمحه هللا-قال الشيخ احلافظ أبو علي 

 .قال عبد الرمحن بن أيب حامت: رأيت أيب يطنب يف مدحه، ويذكره ابلعلم والفقه

قال أبو بكر: وروى سليم بن جماهٍد قال: كنت عند حممد بن سالٍم فقال: لو جئت قبل 
فظ سبعني ألف حديٍث، قال: فخرجت يف طلبه حىت لقيته، فقلت: أنت  لرأيت صبياً حي

ديٍث؟ قال: نعم وأكثر منه، وال أجيئك حبديٍث من الذي تقول: أان أحفظ سبعني ألف ح
مولد أكثرهم ووفاهتم ومساكنهم، ولست أروي حديثاً من   الصحابة والتابعني إال عرفت

أحفظه حفظاً عن كتاب هللا وسنة رسول هللا  حديث الصحابة والتابعني إال يل يف ذلك أصٌل 
 .صلى هللا عليه وسلم

وعن حممد بن أيب حامٍت قال: مسعت حاشد بن عبد هللا بن عبد الواحد يقول: رأيت عمرو  
إمساعيل، ومها يسأالن حممد بن إمساعيل عن علل   رافٍع عند حممد بنبن زرارة وحممد بن 

: ال ختدعوا عن أيب عبد هللا، فإنه أفقه منا وأعلم  احلديث، فلما قاما قاال ملن حضر اجمللس
 .وأبصر

وقال علي بن احلسني بن عاصم البيكندي: قدم علينا حممد ابن إمساعيل فاجتمعنا عنده، ومل  
أراه حامد بن  -ملشايخ أحٌد، فتذاكران عنده، فقال رجل من أصحابنا يكن يتخلف عنه من ا

 أنظر إىل سبعني ألف حديٍث من كتايب! : مسعت إسحاق بن راهويه يقول: كأين-حفصٍ 
ن ينظر إىل مئيت قال: فقال حممد بن إمساعيل: أو تعجب من هذا؟ لعل يف هذا الزمان م

 .ألف حديٍث من كتابه. وإمنا عىن به نفسه
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ي عن البخاري أنه قال: أحفظ مائه ألف حديٍث صحيٍح، وأحفظ مئيت ألف حديٍث  ورو 
 .غري صحيحٍ 

رجاء بن مرجى احلافظ خبارى يريد اخلروج إىل   ألشقر قال: ملا قدموذكر عمر بن حفٍص ا
الشاش نزل الرابط، وسار إليه مشاخينا، وسرت فيمن سار إليه، فسألين عن أيب عبد هللا  

 فأخربته بسالمته، وقلت له: لعله جييئك الساعة. فأملى علينا، وانقضى حممد بن إمساعيل،
كان اليوم الثالث قال   ما كان اليوم الثاين مل جيئه، فلما اجمللس، ومل جييء أبو عبد هللا، فل 

رجاٌء: إن أاب عبد هللا مل يران أهالً للزايرة، فمروا بنا إليه نقض حقه، فإين على اخلروج، وكان  
ليه. فجئنا جبماعتنا إليه، ودخلنا على أيب عبد هللا، وسأل به، فقال له رجاٌء: اي  كاملرتغم ع

شواق إليك، وأشتهي أن تذكر شيئاً من احلديث، فإين على اخلروج، أاب عبد هللا، كنت ابأل
حديث أيوب، وأبو عبد هللا جييبه، إىل أن سكت   قال: ما شئت. فألقى عليه رجاءٌ شيئاً من

اء، فقال أليب عبد هللا: ترى بقي شيءٌ مل نذكره؟ فأخذ أبو عبد هللا حممد بن  رجاٌء عن اإللق
من روى هذا؟ وأبو عبد هللا جييء إبسناده، إىل أن ألقى قريباً   إمساعيل يلقي، ويقول رجاٌء:

رجاٌء تغرياً شديداً، وحانت من أيب عبد هللا   من بضعة عشر حديثاً أو أكثر أعدها، وتغري
، فعرف التغري فيه، فقطع احلديث. فلما خرج رجاٌء قال أبو عبد هللا حممد بن  نظرٌة إىل وجهه

 .ف ما ألقيت، إال أين خشيت أن يدخله شيٌء، فأمسكتإمساعيل: أردت أن أبلغ به ضع

وذكر أبو عيسى الرتمذي قال: كان حممد بن إمساعيل عند عبد هللا بن منرٍي، فلما قام من 
 جعلك هللا زين هذه األمة. قال أبو عيسى: فاستجيب له فيه. عنده قال: اي أاب عبد هللا،  

ال خبراسان يف معىن العلل والتاريخ ومعرفة وقال أبو عيسى الرتمذي: مل أر أحداً ابلعراق و 
 .سانيد أعلم من حممد بن إمساعيلاأل

وقال حممد بن أيب حامت: مسعت حاشد بن إمساعيل يقول: رأيت إسحاق بن راهويه جالساً  
السرير، وحممد بن إمساعيل معه، فأنكر عليه حممد بن إمساعيل شيئاً، فرجع إىل قول  على 

عشر أصحاب احلديث، انظروا إىل هذا الشاب واكتبوا عنه، فإنه  حممد. وقال إسحاق: اي م
 .يه الناس، ملعرفته ابحلديث وفقهه لو كان يف زمن احلسن بن أيب احلسن الحتاج إل
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قر قال: أان حممد بن أيب بكر، أان خلف بن حممد قال: مسعت  أخربين احلسن بن حممد األش
اعيل أعلم ابحلديث من إسحاق بن  أاب عمرو أمحد بن نصر اخلفاف يقول: حممد بن إمس

 .راهويه وأمحد بن حنبل وغريمها بعشرين درجةً 

 .قال أبو عمرو اخلفاف: ومن قال يف حممد بن إمساعيل شيئاً فمين عليه ألف لعنةٍ 

عت أاب عمرو اخلفاف يقول: لو دخل حممد بن إمساعيل البخاري من هذا الباب  قال: ومس
 قدر أن أحدث بني يديه. مللئت منه رعباً. يعين أين ال أ

وقال خلٌف: مسعت أاب عمرو اخلفاف يقول: ان حممد بن إمساعيل التقي النقي العامل الذي مل  
 .أر مثله

بن حجٍر قال: أخرجت خراسان ثالثًة: أاب  وروي عن حممد بن أيب حامٍت قال: مسعت علي 
ن عبد الرمحن زرعة الرازي ابلري، وحممد بن إمساعيل البخاري ببخارى، وعبد هللا ب

 .السمرقندي بسمرقند، وحممد بن إمساعيل عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقههم

ز وروي عن عبد هللا بن عبد الرمحن السمرقندي قال: قد رأيت العلماء ابحلرمني واحلجا
 .والشام والعراقني، فما رأيت فيهم أمجع من أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري

قال: ما رأيت مثل حممد بن إمساعيل،  د املعروف بعبيد العجلوروي عن احلسني بن حمم
ومسلم احلافظ مل يكن يبلغ حممد بن إمساعيل، ورأيت أاب زرعة وأاب حامٍت يستمعان إىل حممد  

شيء يقول، جيلسان إىل جنبه. فذكر له قصة حممد بن حيىي، فقال: ماله  بن إمساعيل أي 
ل أمًة من األمم، وكان أعلم من حممد بن حيىي بكذا وحملمد بن إمساعيل؟ كان حممد بن إمساعي

 .ديناً فاضالً حيسن كل شيء وكذا، وكان حممد بن إمساعيل

ين بن سعيٍد، أان أبو الفضل حدثنا أبو عبد هللا حممد بن علي الصوري، قال: ان عبد الغ
-ن جعفر بن الفضل، ان حممد بن موسى بن يعقوب ابن املأمون قال: سئل أبو عبد الرمح

عن العالء وسهيٍل، فقال: مها خرٌي من فليح، ومع هذا فما يف هذه الكتب   -يعين النسائي
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رج عن حممد بن إمساعيل. يعين أن البخاري خرج عن فليٍح، ومل خي كلها أجود من كتاب 
 .العالء وسهيلٍ 

ن  قال أبو علي: وروينا عن حممد بن عبد هللا احلاكم النيسابوري قال: ان أبو نصر أمحد ب
حممد الوراق، قال: مسعت أاب حامٍد أمحد ابن محدون القصار يقول: مسعت مسلم بن  

اج وجاء إىل حممد ابن إمساعيل البخاري، فقبل بني عينيه، وقال: دعين حىت أقبل احلج
جليك اي أستاذ األستاذين، وسيد احملدثني، وطبيب احلديث يف علله، حدثك حممد بن  ر 

احلراين، قال: أان ابن جريٍج، عن موسى بن عقبة، عن سهيٍل،   سالٍم قال: ان خملد بن يزيد 
ه وسلم يف كفارة اجمللس، فما علته؟ قال حممد  عن أبيه، عن أيب هريرة، عن النيب صلى هللا علي

الباب،   هذا حديٌث مليٌح، وال أعلم يف الدنيا غري هذا احلديث الواحد يف هذا بن إمساعيل:
سهيٌل عن عون بن عبد   ى بن إمساعيل، قال: ان وهيٌب قال: انإال أنه معلوٌل، حدثنا به موس

 .هللا قوله. قال حممد بن إمساعيل: وهذا أوىل، فإنه ال يذكر ملوسى بن عقبة مساٌع من سهيلٍ 

بكٍر، ويف آخرها: فقال له مسلٌم: ال يبغضك إال حاسٌد، وأشهد أنه ليس يف وذكرها أبو 
 .الدنيا مثلك 

 مد    حيىي ال     ذك  ق ة البخاري مع حم

قال أبو بكر: وقال احلسن بن حممد بن جابر: مسعت حممد ابن حيىي ملا ورد حممد بن  
عامل، فامسعوا منه. قال: إمساعيل البخاري نيسابور قال: اذهبوا إىل هذا الرجل الصاحل ال

فذهب الناس إليه، وأقبلوا على السماع منه، حىت ظهر اخللل يف جمالس حممد بن حيىي، 
 .حسده بعد ذلك وتكلم فيهف

أخربان أمحد بن حممد بن غالٍب، قال: أان أبو بكٍر اإلمساعيلي، قال: أان عبد هللا بن حممد بن  
يقول: سئل حممد بن إمساعيل بنيسابور عن ومسعته  سياٍر، قال: حدثين حممد بن خشنام،

عيد قال: أعمال عن حيىي بن س -يعين أاب قدامة-اللفظ فقال: حدثين عبيد هللا بن سعيد 
العباد كلها خملوقٌة. فمزقوا عليه، قال: فقالوا له بعد ذلك: ترجع عن هذا القول حىت نعود 
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وى من حجيت. فأعجبين من حممد بن ك، قال: ال أفعل إال أن جتيئوا حبجٍة فيما تقولون أق إلي
 .إمساعيل ثباته

 النيسابوري احلافظ، قال: ان  أخربان حممد بن علي بن أمحد املقرئ، قال: أان حممد بن عبد هللا
املطوعي ببخارى، قال: ان حممد بن يوسف الفربري، قال: مسعت   أبو بكر حممد بن أيب اهليثم 

أفعال العباد فمخلوقٌة، فقد حدثنا علي بن عبد هللا،  أاب عبد هللا حممد بن إمساعيل يقول: أما 
ن حراٍش عن حذيفة قال: قال النيب  قال: ان مروان بن معاوية، قال: أان أبو مالٍك عن ربعي ب
 .صلى هللا عليه وسلم: )إن هللا يصنع كل صانٍع وصنعته(

قول: ما زلت قال أبو عبد هللا: ومسعت عبيد هللا بن سعيٍد يقول: مسعت حيىي بن سعيٍد ي
أمسع أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد خملوقٌة. قال أبو عبد هللا البخاري: حركاهتم وأصواهتم  

كتساهبم وكتابتهم خملوقٌة، فأما القرآن املتلو املبني املثبت يف املصاحف املسطور املكتوب وا 
ايٌت بيناٌت يف صدور  فهو كالم هللا، ليس خبلٍق، قال هللا تعاىل: }بل هو آاملوعى يف القلوب 
 الذين أوتوا العلم{.

: مسعت أاب حامٍد  أخربان أبو حازٍم العبدويي قال: مسعت احلسن بن أمحد بن سناٍن يقول
نازة أيب عثمان سعيد بن مروان،  األعشى يقول: رأيت حممد بن إمساعيل البخاري يف ج 

حممد بن إمساعيل مثل وحممد بن حيىي يسأله عن األسامي والكىن وعلل احلديث، ومير فيه 
السهم، كأنه يقرأ }قل هو هللا أحٌد{، فما أتى على هذا شهٌر حىت قال حممد بن حيىي: أال 
من خيتلف إىل جملسه ال خيتلف إلينا، فإهنم كتبوا إلينا من بغداد أنه تكلم يف اللفظ، وهنيناه  

ل ههنا مدة، وخرج إىل تقربوه، ومن يقربه فال يقربنا. فأقام حممد بن إمساعيفلم ينته، وال 
 .خبارى

د بن عبد هللا  أخربان أبو سعيٍد حممد بن حسنوية بن إبراهيم األبيوردي قال: أان أبو سعيٍد حمم
يقول: القرآن كالم بن محدون، قال: مسعت أاب حامٍد الشرقي يقول: مسعت حممد بن حيىي 

اللفظ وغريه من الكالم هللا غري خملوٍق من مجيع جهاته وحيث يتصرف، فمن لزم استغىن عن 
يف القرآن، ومن زعم أن القرآن خملوٌق فقد كفر، وخرج عن اإلميان، وابنت منه امرأته،  
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ستتاب، فإن اتب وإال ضربت عنقه، وجعل ماله فيئاً بني املسلمني، ومل يدفن يف مقابر ي
ن زعم )خملوق( وال )غري خملوق( فقد ضاهى الكفر. وم ال أقولاملسلمني. ومن وقف وقال: 

أن لفظي ابلقرآن خملوٌق فهذا مبتدٌع، ال جيالس وال يكلم، ومن ذهب بعد جملسنا هذا إىل 
 .البخاري فاهتموه، فإنه ال حيضر جملسه إال من كان على مثل مذهبه حممد بن إمساعيل

أخربين احلسن بن حممد األشقر، أان حممد بن أيب بكر، ان أبو صاحٍل خلف بن حممد بن  
مسعت أاب عمرو أمحد بن نصر بن إبراهيم النيسابوري املعروف ابخلفاف   إمساعيل قال:

لقيسي ومعنا حممد بن نصٍر املروزي، فجرى ذكر  ببخارى يقول: كنا يوماً عند أيب إسحاق ا
عم أين قلت: )لفظي حممد بن إمساعيل البخاري، فقال حممد بن نصٍر: مسعته يقول: من ز 

مل أقله. فقلت له: اي أاب عبد هللا! قد خاض الناس يف هذا ابلقرآن خملوٌق( فهو كاذٌب، فإين 
 .وأكثروا فيه، فقال: ليس إال ما أقول وأحكي لك عنه

قال أبو عمرو اخلفاف: فأتيت حممد بن إمساعيل، فناظرته يف شيء من احلديث حىت طابت  
ال: اي أاب  نفسه، فقلت له: اي أاب عبد هللا أههنا أحٌد حيكي عنك أنك قلت هذه املقالة، فق

لك: من زعم من أهل نيسابور وقومس والري ومهذان وحلوان وبغداذ   عمرو! احفظ ما أقول
نة ومكة والبصرة أين قلت: )لفظي ابلقرآن خملوق( فهو كذاٌب، فإين مل أقل  والكوفة واملدي

 .املقالة، إال أين قلت: )أفعال العباد خملوقٌة(هذه 

 حممد بن أمحد بن سليمان، قال: ان أبو نصر أمحد بن  أخربين أبو الوليد الدربندي قال: أان
: مسعت إبراهيم بن حممد يقول: سهل بن محدوية، قال: ان أبو العباس الفضل بن بساٍم، قال

د ألدفنه أان توليت دفن حممد بن إمساعيل، ملا أن مات خبرتنك أردت محله إىل مدينة مسرقن
ما فرغنا ورجعت إىل املنزل الذي كنت فيه قال يل هبا، فلم يرتكين صاحٌب لنا، فدفناه هبا، فل 

القرآن؟ فقال: القرآن كالم  صاحب القصر: سألته أمٍس، فقلت: اي أاب عبد هللا، ما تقول يف
 وال يف هللا غري خملوٍق، قال: فقلت له: إن الناس يزعمون أنك تقول: ليس يف املصاحف قرآنٌ 

بشيء مل تسمعه مين، قال: أقول كما قال   صدور الناس، فقال: أستغفر هللا أن تشهد علي
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ور الناس قرآن،  هللا تعاىل: }والطور. وكتاٍب مسطور{، أقول: يف املصحف قرآٌن، ويف صد
 .فمن قال غري هذا يستتاب، فإن اتب وإال فسبيله سبيل الكفر

 ذك  خرب  مع خالٍد     محد وايل خبارى 

حممد بن أيب بكر احلافظ، قال: مسعت أاب عمرو  أخربان احلسن بن حممد األشقر، قال: أان 
بن عسكر  يقول: مسعت أاب سعيد بكر بن منري بن خليد  أمحد بن حممد بن عمر املقرئ

ذهلي وايل خبارى إىل حممد بن إمساعيل أن امحل إيل  يقول: بعث األمري خالد بن أمحد ال
مساعيل لرسوله: أان ال أذل  كتاب )اجلامع( و)التاريخ( وغريمها ألمسع منك، فقال حممد بن إ

العلم وال أمحله إىل أبواب الناس، فإن كانت لك إىل شيء منه حاجٌة فاحضرين يف مسجدي 
 داري، وإن مل يعجبك هذا فأنت سلطاٌن فامنعين من اجمللس، ليكون يل عذٌر عند هللا  أو يف

سئل عن علٍم فكتمه  لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: )من  يوم القيامة، ألين ال أكتم العلم
 .أجلم بلجاٍم من انٍر(. قال: فكان سبب الوحشة بينهما هذا

حممد بن   ان حممد بن عبد هللا احلافظ، قال: مسعتوأخربين حممد بن علي بن أمحد املقرئ، أ
العباس الضيب يقول: مسعت أاب بكر ابن أيب عمرو احلافظ يقول: كان سبب مفارقة أيب عبد 

أن خالد بن أمحد الذهلي األمري خليفة الطاهرية  -يعين خبارى-ل البلد  هللا حممد بن إمساعي
لتاريخ( على أوالده فامتنع أبو عبد هللا من  ببخارى سأل أن حيضر منزله، فيقرأ )اجلامع( و)ا
، -أيضاً -حيضره غريهم، فامتنع من ذلك  احلضور عنده، فراسله أن يعقد جملساً ألوالده ال

ابلسماع قوماً دون قوٍم. فاستعان خالد بن أمحد حبريث بن أيب وقال: ال يسعين أن أخص 
 مذهبه، ونفاه عن البلد، فدعا  الورقاء وغريه من أهل العلم ببخارى عليه، حىت تكلموا يف

دهم عليهم أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل فقال: )اللهم أرهم ما قصدوين به يف أنفسهم وأوال
ليه إال أقل من شهٍر حىت ورد أمر الطاهرية أبن ينادى عليه؛  وأهاليهم(؛ فأما خالٌد فلم أيت ع

قبة أمره إىل ما قد اشتهر  فنودي عليه وهو على أاتٍن، وأشخص على إكاٍف، مث صارت عا
وشاع. وأما حريث بن أيب الورقاء فإنه ابتلي أبهله، فرأى فيها ما جيل عن الوصف، وأما  

 .ده، وأراه هللا فيهم البالاي فإنه ابتلي أبوال -ومساه- أحد القوم فالنٌ 
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، وأخربان علي بن أيب حامٍد األصبهاين يف كتابه، قال: ان حممد بن حممد بن مكي اجلرجاين
نوم قال: مسعت عبد الواحد بن آدم الطواويسي، قال: رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يف ال

فرد السالم،   ، فسلمت عليه،-ذكره-ومعه مجاعٌة من أصحابه، وهو واقٌف يف موضٍع 
فقلت: ما وقوفك اي رسول هللا؟ فقال: أنتظر حممد بن إمساعيل البخاري. فلما كان بعد أايٍم  

 فنظران فإذا هو قد مات يف الساعة اليت رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم فيها.بلغين موته، 

 .-رمحه هللا-انت ى ما كتبنا      يب  كٍ  اخلط ب 

 ر اخلطيبومما رويناه عن غري أيب بك

ذكر عن أمحد بن منصور بن حممد الشريازي قال: حدثين حممد بن يعقوب األخرم، قال: 
قدم حممد بن إمساعيل البخاري نيسابور استقبله أربعة آالف  مسعت أصحابنا يقولون: ملا 

راً، وسوى الرجالة، فحضر الكل جملسه، رجٍل ركباٌن على اخليل، سوى من ركب بغالً أو محا
هر ما أظهر من قوله، فبلغ ذلك حممد بن حيىي الذهلي، فقال حممد بن حيىي إىل أن أظ

نه قد أظهر خالف السنة، قال: فجفي، الذهلي: من حضر جملسي فال حيضر جملس هذا، فإ
ضرا عند فلم يقربه أحٌد إال مسلم ابن احلجاج وأمحد بن سلمة، فلما كان يف اليوم الثاين ح

ىي: أحظر على من قال: )لفظي ابلقرآن( أن يقرب جملسي.  حممد بن حيىي، فقال حممد بن حي
مد بن حيىي: ال يساكين  قال: فقام مسلم بن احلجاج فخرج، وتبعه أمحد بن سلمة، فقال حم
 هذا الرجل يف البلد. فخشي البخاري أن يلحقه منه مكروٌه، فخرج.

: ملا قدم البخاري فسمعت القاسم بن القاسم يقول: مسعت إبراهيم وراق أمحد بن سيار يقول
مرو استقبله أمحد بن سياٍر فيمن استقبله، فقال له أمحد بن سياٍر: اي أاب عبد هللا، حنن ال  

ك فيما تقول، ولكن العامة ال حتتمل ذا منك، فقال: إين أخشى النار أسأل عن شيء  خنالف
 .أمحد بن سيار  أعلمه حقاً أن أقول غريه. فانصرف عنه

قال: ومسعت بعض أصحابنا يقول: ملا قدم خبارى نصبت له القباب على فرسٍخ من البلد، 
تقبله، ونثر عليه الداننري والدراهم واستقبله عامة أهل البلد، حىت مل يبق مذكوٌر إال وقد اس
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-والسكر الكثري، قال: فبقي أايماً، قال: فكتب بعد ذلك حممد بن حيىي إىل خالد بن أمحد 
فقال: إن هذا الرجل قد أظهر خالف السنة فقرأ كتابه على أهل خبارى،   - خبارىوكان أمري

 .فقالوا: ال نفارقه، فأمره األمري ابخلروج عن البلد، فخرج

أمحد بن منصور: فحكى يل بعض أصحابنا عن إبراهيم بن معقٍل قال: رأيت حممد بن  ل قا
مت إليه، فقلت: اي أاب عبد هللا،  قال: فتقد إمساعيل يف اليوم الذي أخرج فيه من خبارى،

كيف ترى هذا اليوم من ذلك اليوم الذي نثر عليك فيه ما نثر؟ فقال: ال أابيل إذا سلم 
 .ديين

الناس معه حزبني: حزب معه، وحزٌب عليه، إىل أن كتب إليه  بيكند، فصار  قال: فخرج إىل
مسرقند، فوقع بني أهل أهل مسرقند، فسألوه أن يقدم عليهم، فقدم إىل أن وصل بعض قرى 

مسرقند فتنٌة من سببه، قوٌم يريدون إدخاله البلد، وقوٌم ال يريدون ذلك، إىل أن اتفقوا على أن 
اخلرب وما وقع بينهم بسببه. فخرج يريد أن يركب، فلما استوى على  يدخل إليهم، فاتصل به 

فأتوا أبمجعهم، فصلوا  دابته قال: )اللهم خر يل( ثالاثً، فسقط ميتاً، فاتصل أبهل مسرقند،
 .عليه، ويزار هبا قربه إىل اليوم، رمحه هللا

بن مفوز املعافري   أخربين أبو احلسن طاهر بن مفوز ابن عبد هللا -رمحه هللا-قال أبو علي 
يث نصر بن احلسن التنكيت املقيم بسمرقند صاحبنا رمحه هللا، قال: أخربين أبو الفتح وأبو الل 

قال: قحط املطر عندان بسمرقند يف بعض  -م أربعٍة وستني وأربعمةٍ عليهم بلنسية عا قدم-
ني معروٌف األعوام، قال: فاستسقى الناس مراراً فلم يسقوا، قال: فأتى رجٌل من الصاحل

ابلصالح مشهوٌر به إىل قاضي مسرقند، فقال له: إين قد رأيت رأايً أعرضه عليك، قال: وما  
معك إىل قرب اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري رمحه   هو؟ قال: أرى أن خترج وخيرج الناس

.  وقربه خبرتنك، ونستسقي عنده، فعسى هللا أن يسقينا، قال: فقال القاضي: نعما رأيت -هللا
فخرج القاضي وخرج الناس معه، واستسقى القاضي ابلناس، وبكى الناس عند القرب، 

ٍء عظيم غزيٍر أقام الناس من أجله وتشفعوا بصاحبه، فأرسل هللا تبارك وتعاىل السماء مبا 
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خبرتنك سبعة أايٍم أو حنوها، ال يستطيع أحد الوصول إىل مسرقند من كثرة املطر وغزارته، وبني  
 قند ثالثة أمياٍل أو حنوها. خرتنك ومسر 

رمحه -وم  كتاب  يب  محد  بد هللا     دي اجل  اين احلافظ   ت م ة ر ال البخاري 
 -هللا

وذكر يف صدره مولده وصفته ومناقبه وعلمه وحفظه وما امتحن به، أخربان به الفقيه أبو  
به أيضاً أبو العباس    الوليد سليمان بن خلٍف الباجي، قال: أان أبو بكر بن سختويه، وأخربان

مبكة يف  -أمحد بن عمر العذري، قال: أان أبو العباس أمحد بن احلسن بن بنداٍر الرازي 
ن ب  يب  قاال: أان أبو أمحد عبد هللا بن عدي اجلرجاين احلافظ أنه قال يف   -رام املسجد احل

 :   بد هللا البخاري واتر خ مولد 

جموسي مات  ة بن يزذبة البخاري اجلعفي، ويزذبةهو حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغري 
خبارى، وهو جد عبد هللا بن  عليها، واملغرية أسلم على يدي اليمان البخاري اجلعفي وايل 

 .حممد بن عبد هللا بن جعفر ابن اليمان املسندي

مث قال: ولد حممد بن إمساعيل يوم اجلمعة بعد صالة اجلمعة لثالث عشرة ليلًة خلت من  
 .سنة أربٍع وتسعني ومئةٍ شوال 

يف  : مسعت احلسن بن احلسني البزاز يقول: رأيت حممد بن إمساعيل شيخاً حنوقال   ص ته
 .اجلسم، ليس ابلطويل وال ابلقصري

وكان من -مث قال: مسعت حممد بن يوسف بن بشٍر الفربري يقول: مسعت النجم بن فضيٍل  
 عليه وسلم يف املنام، وقد خرج من ابب يقول: رأيت النيب صلى هللا -أهل املعرفة والفضل

النيب صلى هللا عليه  وخلفه حممد بن إمساعيل البخاري، فكلما خطا  -قرية ببخارى-ماستني 
وسلم خطوًة خطا حممد ابن إمساعيل خطوة النيب صلى هللا عليه وسلم ووضع قدمه على أثر 

 .قدم النيب صلى هللا عليه وسلم
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عبد الواحد بن حممد التجييب قال: ذا احلديث شيخنا أبو شاكر قال أبو علي: وقد حدثين هب
: ان أبو أمحد اجلرجاين، قال: ان حممد بن ان أبو حممد عبد هللا بن إبراهيم األصيلي، قال

النجم البخاري خبوارزم قال: رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم ميشي،   يوسف، قال: أخربين
قدمه يف ذلك املوضع. قال حممد بن يوسف، ورأيت  كلما رفع قدمه وضع حممد بن إمساعيل 

 .يهحممد بن إمساعيل يف النوم وهو جيتين لنا متراً بكلتا يد

وابإلسناد املتقدم إىل أيب أمحد بن عدي قال: ومسعت عبد القدوس بن مهام يقول: مسعت  
نيب صلى  عدًة من املشايخ يقولون: دون حممد بن إمساعيل البخاري تراجم )جامعه( بني قرب ال

 .هللا عليه وسلم ومنربه، وكان يصلي لكل ترمجٍة ركعتني

قدم بغداذ،  -رمحه هللا-اعيل البخاري قال: ومسعت عدة مشايخ حيكون أن حممد بن إمس
فسمع به أصحاب احلديث فاجتمعوا، وعمدوا إىل مئة حديٍث، فقلبوا متوهنا وأسانيدها،  

هذا املنت ملنٍت آخر، ودفعوها إىل عشرة أنفٍس،  وجعلوا منت هذا اإلسناد إلسناد آخر، وإسناد 
يلقوا ذلك على البخاري،  لكل رجٍل منهم عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضروا اجمللس أن 

وأخذوا املوعد للمجلس، فحضر اجمللس مجاعٌة من أصحاب احلديث، من الغرابء من أهل 
تدب إليه رجٌل من اجمللس من  خراسان وغريها ومن البغداذيني، فلما اطمأن اجمللس أبهله ان

سأله عن فسأله عن حديٍث من تلك األحاديث املقلوبة، فقال البخاري: ال أعرفه، ف العشرة،
آخر، فقال: ال أعرفه، مث سأله عن آخر، فقال: ال أعرفه، فما زال يلقي عليه واحداً بعد  

حضر اجمللس   واحٍد حىت فرغ من عشرته، والبخاري يقول: ال أعرفه، فكان الفقهاء ممن
يلتفت بعضهم إىل بعٍض، ويقولون: الرجل فهٌم، ومن كان منهم غري فهٍم يقضي على 

 .والتقصري وقلة الفهمالبخاري ابلعجز 

مث انتدب رجٌل آخر من العشرة، فسأله عن حديث من تلك األحاديث املقلوبة، فقال 
فقال: ال أعرفه، فلم  البخاري: ال أعرفه، وسأله عن آخر فقال: ال أعرفه، وسأله عن آخر

  يزل يلقي عليه واحداً بعد آخر حىت فرغ من عشرته، والبخاري يقول: ال أعرفه. مث انتدب 
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الثالث والرابع إىل متام العشرة، حىت فرغوا كلهم من األحاديث املقلوبة، والبخاري ال يزيدهم 
 .على: ال أعرفه

فقال: أما حديثك األول فهو كذا،   فلما عرف البخاري أهنم قد فرغوا التفت إىل األول منهم
لعشرة، فرد كل منٍت  ذا، والثالث والرابع على الوالء، حىت أتى على متام اوحديثك الثاين فهو ك

إىل إسناده، وكل إسناٍد إىل متنه، وفعل ابآلخرين مثل ذلك، ورد متون األحاديث كلها إىل 
 والعلم، وأذعنوا له ابلفضل.أسانيدها، وأسانيدها إىل متوهنا. فأقر له الناس ابحلفظ 

 .قال: وكان ابن صاعٍد إذا ذكر حممد بن إمساعيل البخاري يقول: الكبش النطاح

 .كر أبو بكر اخلطيب هذه احلكاية عن أيب أمحد بن عدي كما تقدم سواءً وذ 

 ذك  امتحانه

يسابور  ملا ورد ن -رمحه هللا-قال ابن عدي: ذكر يل مجاعٌة من املشايخ أن حممد بن إمساعيل 
بور،  واجتمع الناس وعقد له اجمللس، حسده بعض من كان يف ذلك الوقت من مشايخ نيسا

الناس إليه واجتماعهم عليه، فقال ألصحاب احلديث: إن حممد بن إمساعيل  ملا رأى إقبال 
 .يقول: )اللفظ ابلقرآن خملوق(، فامتحنوه به يف اجمللس 

 ، فقال: اي أاب عبد هللا! ما تقول يف اللفظفلما حضر الناس جملس البخاري قام إليه رجلٌ 
جيبه، فقال الرجل: اي أاب عبد   ابلقرآن؟ أخملوٌق هو أم غري خملوق؟ فأعرض عنه البخاري ومل

القول، فأعرض عنه ومل جيبه، مث قال يف الثالثة: فالتفت إليه حممد ابن  هللا! فأعاد عليه
وأفعال العباد خملوقٌة واالمتحان بدعٌة(. فشغب إمساعيل. وقال: )القرآن كالم هللا غري خملوٍق، 

 .الرجل وشغب الناس، وتفرقوا عنه، وقعد البخاري يف منزله

قال أبو أمحد بن عدي: ومسعت احلسن بن احلسني البزاز يقول: مسعت إبراهيم بن معقل 
يعين )جامعه  -يقول: مسعت حممد بن إمساعيل يقول: ما أدخلت يف هذا الكتاب 

 . ما صح، وتركت من الصحاح كيال يطول الكتاب إال -الصحيح(
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ء حممد بن إمساعيل إىل قال: ومسعت عبد القدوس بن عبد اجلبار السمرقندي يقول: جا
وكان له هبا أقرابء، فنزل عندهم، قال:   -قريٌة من قرى مسرقند على فرسخني منها-خرتنك 

ل يف دعائه: اللهم إنه قد  فسمعته ليلًة من الليايل وقد فرغ من صالة الليل يدعو، ويقو 
-وقربه ضاقت علي األرض مبا رحبت، فاقبضين إليك، قال: فما مت الشهر حىت قبضه هللا. 

 .خبرتنك  -رمحه هللا

 -رمحه هللا-ذك  وفاته 

حممد بن إمساعيل ليلة السبت يف  قال: ومسعت احلسن بن احلسني البزاز البخاري يقول: تويف
ودفن يوم الفطر بعد صالة الظهر يوم السبت مستهل شوال ليلة الفطر عند صالة العشاء، 

 . إال ثالثة عشر يوماً سنة ست ومخسني ومئتني، وعاش اثنتني وستني من شهور

قال الفقيه أبو علي: حدثوان عن أيب ذر اهلروي قال: أان أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد  
خارى يقول: ان أبو عبد  املستملي ببلخ، قال: مسعت حممد بن يوسف بن رحيان البخاري بب

مسعت هللا حممد بن حممد الساماين ببخارى، قال: حدثين أبو احلسن حممد بن نوٍح، قال: 
أمحد بن حممد بن الفضل البلخي قال: مسعت أيب يقول: كان حممد بن إمساعيل قد ذهب 

يف املنام،  بصره يف صباه، وكانت له والدٌة متعبدٌة، فرأت إبراهيم خليل هللا صلوات هللا عليه  
فقال هلا: إن هللا تبارك وتعاىل قد رد بصر ابنك عليه بكثرة دعائك وبكائك، قال: فأصبحت  

 .رد هللا عليه بصره وقد

ابن أمحد بن علي  وحدثت عن أيب بكر بن اثبٍت، قال: حدثين أبو القاسم عبد هللا
ف بن حممد اخليام  السوذرجاين إبصبهان من لفظه، ان علي بن حممد بن احلسن الفقيه، ان خل 

ل: مسعت شيخي قال: مسعت أاب حممٍد املؤذن عبد هللا بن حممد بن إسحاق السمسار يقو 
ل: ذهبت عينا حممد بن إمساعيل يف صغره، فرأت والدته يف املنام إبراهيم اخلليل صلى هللا  يقو 

دعائك.   عليه وسلم، فقال هلا: اي هذه، قد رد هللا على ابنك بصره لكثرة بكائك، أو لكثرة
 قال: فأصبح وقد رد هللا عليه بصره. 
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 1طبقات الحنابلة  -12

  ـ( 526حممد )املتوىف:   و احل ني ا    يب    ى  حممد    

صاحب   ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية أبو عبد هللا اجلعفي البخاريقال رمحه هللا: 
 وغريمها من التصانيف.   ، والتاريخ ،اجلامع الصحيح

وعبدان بن   ،مسع مكي بن إبراهيم البلخي ،ب العلم إىل أكثر حمدثي األمصاررحل يف طل 
وحيىي   ،وأاب بكر احلميدي ،وأاب عاصم الشيباين ، بن موسى العبسيوعبيد هللا ،عثمان املروزي

 . وحدث عن رجل عنه ، وإمامنا أمحد ،وعلي بن املديين  ،بن معني

وعبد   ،إبراهيم احلريب :عنه من أهلهاوى فر  ،وقد تقدم ذكره وورد بغداد دفعات وحدث هبا 
احلسني بن إمساعيل  :وآخر من حدث عنه ببغداد ،هللا بن حممد بن انجية يف آخرين

 احملاملي.
القاضي احلسني   حدثنا ،أخربان أمحد نزيل دمشق قراءة قال: أخربان أبو عمر ابن مهدي

حدثنا سفيان   ،د بن يوسف حدثنا حمم ،حدثنا حممد بن إمساعيل البخاري ،احملاملي إمالء
ملسو هيلع هللا ىلص   -دة قال: أخربين جدي أبو بردة عن أبيه أيب موسى قال: قال رسول هللا عن أيب بر 

  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول هللا ، (  املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بني أصابعه)
  اشفعوا فلتؤجروا وليقض هللا)جالسا إذ جاءه رجل أو طالب حاجة فأقبل علينا بوجهه فقال:

 .( على لسان رسوله ما شاء 
أخربان حممد   ،أخربان أمحد السرخسي  ،أخربان أبو الفتح بن أيب الفوارس ،الوالد السعيد أنبأان

حدثين أيب   ، حدثنا حممد بن عبد هللا األنصاري ،حدثنا حممد بن إمساعيل البخاري ،الفربري
  ( حممد)مت ثالثة أسطر: أن أاب بكر ملا استخلف كتب له فكان نقش اخلا :عن مثامة عن أنس

 سطر.  (هللا  )سطر، و  (ولرس)سطر، و 
ابن حنبل قال: حدثنا األنصاري   -يعين–وزادين أمحد  :البخاري -يعين – قال أبو عبد هللا 

 

 بريوت  -حملقق: حممد حامد الفقي. الناشر: دار املعرفة ا  ( 279-1/271طبقات احلنابلة )  1
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ويف يد   ، يف يده -صلى هللا عليه وسلم  -حدثنا أيب عن مثامة عن أنس قال: كان خامت النيب 
قال:   ،قال: فلما كان عثمان جلس ببئر أريس  ،كرويف يد عمر بعد أيب ب ،أيب بكر بعده

ة أايم مع عثمان فننزح البئر فلم ثقال: فاختلفنا ثال ،فأخرج اخلامت فجعل يعبث به فسقط
 جنده.

 ،حدثنا أبو عبد هللا البخاري يف كتاب النكاح يف ابب ما حيرم من النساء وما ال حيرم  ،وبه
عن  ،حدثنا حبيب عن سعيد  ،عن سفيانيد حدثنا حيىي بن سع  :وقال لنا أمحد بن حنبل

 ﴾. حرمت عليكم أمهاتكم ﴿مث قرأ  ، حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع :ابن عباس
حدثنا أبو بكر حممد بن   ،أخرب عبد الغين احلافظ ،ذكر أبو إسحاق احلبال املضري رمحه هللا 

قال:   ،يز العمريلعز حدثنا أبو بكر عبيد هللا بن حممد بن عبد ا  ،أمحد بن املسور احلمريي
فقال:  ؟سألت حممد بن إمساعيل البخاري عن عمرو بن شعيب عنأبيه عن جده أحيتج به

وإسحاق بن راهويه حيتجون به ما يكون    ،واحلميدي ،وعلي بن املديين ،رأيت أمحد بن حنبل
 ما تركه أحد من املسلمني وصدقه وأبو عبيد وعامة أصحابنا ال أعلم تركه أحد. 

حدثنا دعلج بن  ،حدثين إبراهيم بن حممد الرعيين ،بد الغين احلافظ املصري عوبه أخربان 
 ،حدثين حممد ابن إمساعيل الصائغ ،حدثنا أبو حممد اجلارودي وهو عبد هللا بن علي ،أمحد

 ،وحيىي بن معني ،اجتمع علي ابن املديين :قال: مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول
فتذاكروا حديث عمرو بن شعيب فثبتوه وذكروا   ،وخ العلممن شي وشيوخ ، وأبو خيثمة ،وأمحد

 أنه حجة. 
أخربان أبو سعيد إمساعيل بن عمرو بن أيب عمرو البحرتي   ،أخربان حممد بن أمحد األصفهاين

قال:   ،قدم علينا قال: أخربان عمي أبو عثمان سعيد بن حممد النيسابوري إجازة ، النيسابوري
حدثنا أبو حامد أمحد بن    ،محويه الوراقاحلسني بن أمحد بن  أبو نصر أمحد بن أخربان

قال: مسعت مسلم بن احلجاج وجاء إىل حممد بن إمساعيل البخاري فقبل  ،محدون بن رستم
وطبيب   ، وسيد احملدثني ،دعين حىت أقبل رجليك اي أستاذ األستاذين :ما بني عينيه وقال
قال: أخربان ابن جريج   مد بن يزيد احلرايند بن سالم حدثنا حمحمم ناحدث. احلديث يف علله

قال: حدثنا موسى بن عقبة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رضي هللا عنه  
  ،قال: أبو حامد وحدثنا حممد بن إمساعيل البخاري -صلى هللا عليه وسلم  -عن النيب 
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حدثنا حجاج ابن حممد    :وأبو خيثمة قالوا ،وحيىي بن معني ،حدثنا أمحد بن حممد بن حنبل
عن أيب ، عن أبيه  ،عن سهيل بن أيب صاحل  ،قال: حدثين موسى بن عقبة ،عن ابن جريح

إذا قام من جملسه ) يف الكفارة يف اجمللس: -صلى هللا عليه وسلم  -هريرة عن النيب 
يح وال أعلم هبذا هذا حديث مل  :حممد بن إمساعيل قال ،(سبحانك ربنا وحبمدك فهو كفارته

حدثنا به موسى بن إمساعيل قال: حدثنا   ،ديثا غري هذا إال أنه معلولإلسناد يف الدنيا حا
قوله قال: حممد بن إمساعيل أوىل   .وهيب قال: حدثين سهيل عن عون بن عبد اللهنب علية

وال يذكر ملوسى بن عقبة مساعا من سهيل وهو سهيل بن ذكوان موىل جويرية وهم إخوة 
 هو من أهل املدينة. احل بنو أيب صاحل و هل وسهيل وعثمان وص س

قال: مسعت احلسني بن إمساعيل احملاملي  ،عن ابن بطة ،أنبأان خال أمي على بن البسري
إمنا الناس   :مسعت أمحد بن حنبل يقول :مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول :يقول

 بشيوخهم فإذا ذهب الشيوخ تودع من العيش؟ 
قال: مسعت أاب اهليثم الكشميهين  ،لي بن أمحد األصبهاينين عحدث ، أخربان أمحد البغدادي

مسعت حممد بن يوسف الفربري يقول قال: يل حممد بن إمساعيل البخاري ما وضعت  :يقول
 ركعتني.يف كتاب الصحيح حديثا إال اغتسلت قبل ذلك وصليت 

راهيم بن أمحد  أخربان أبو بكر املؤرخ قال: أخربان القاضي أبو بكر احلريي قال: مسعت إب
مسعت أاب إسحاق   :مسعت أمحد بن عبد هللا الصفار البلخي يقول :الفقيه البلخي يقول
مسع كتاب  :يروي عن حممد بن يوسف الفربري أنه كان يقول يتمل س إبراهيم بن أمحد امل

 فما بقي أحد يرويه عنه غريي.  ، بن إمساعيل تسعون ألف رجل الصحيح حملمد
أخربان أبو القاسم عبد هللا بن أمحد بن علي  ،خلطيب البغداديأخربان أمحد بن اثبت ا

حدثنا خلف هو   ،حدثنا علي بن حممد بن احلسني الفقيه ،السوذرجاين أبصبهان من لفظه
مسعت  ،  بن حممد ابن إسحاق السمسارمسعت أاب حممد املؤذن عبد هللا ،امي ابن صاحل اخل
اخلليل   ره فرأت والدته يف املنام إبراهيمذهبت عينا حممد بن إمساعيل يف صغ :شيخي يقول

قال:  ،عليه السالم فقال: هلا اي هذه قد رد هللا على ابنك بصره لكثرة بكائك ولكثرة دعائك 
 فأصبح وقد رد هللا عليه بصره.

األصفهاين  قال: كتب إىل علي بن أيب حامد حممد ،ت احملدث أخربان أبو بكر أمحد بن اثب 



131 
 

 :ي اجلرجاين حدثهم قال: مسعت السعداين يقولبن أمحد بن مك  أاب أمحد حممد :يذكر أن
مسعت بعض أصحابنا يقول قال: حممد بن إمساعيل أخرجت هذا الكتاب يعين الصحيح من 

 زهاء ستمائة ألف حديث. 
حدثنا   ،حدثنا أبو سعد املاليين  ،حدثنا أمحد بن علي ،ينوجدت عن يوسف التفلري الزجنا

قال: مسعت حممد بن محدويه   ،حدثين حممد بن أمحد القومسي  ، عبد هللا بن عدي احلافظ
وأحفظ مائيت ألف   ،أحفظ مائة ألف حديث صحيح :مسعت حممد بن إمساعيل يقول :يقول

 . حديث غري صحيح

قال: مسعت  ،أخربان عبد هللا بن عدي ،أخربان أبو سعد املاليين ، أخربان أمحد بن مهدي 
ما   :مسعت حممدا البخاري يقول :معقل يقول راهيم بنمسعت إب ،احلسن بن احلسني البخاري

 أدخلت يف كتايب اجلامع إال ما صح وتركت من الصحاح حلال الطوال. 
  أخربان حممد بن أمحد ،سن بن حممد بن علي الدربنديأخربين احل ،أخربان أبو بكر بن اثبت

قال: مسعت  ،قرىءأخربان أبو عمرو أمحد بن حممد امل ى، بن حممد بن سليمان احلافظ ببخار 
  :مينية يقولبن حممد القطان إمام اجلامع بكر  مسعت جعفر :أاب حسان مهيب بن سليم يقول

وأكثر ما عندي حديث إال  ،شيخ كتبت عن ألف   :مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول
 أذكر إسناده.

أيب بكر  أخربان حممد بن  ،أخربان احلسن بن حممد البلخي ،أخربان أمحد بن اثبت املؤرخ
مسعت أاب عبد  ،حدثنا بكر بن منري ،حدثنا أمحد بن حممد بن عمر املقرىء  ،بخارىاحلافظ ب

وال بعت من أحد  ، ئا قطمنذ ولدت ما اشرتيت من أحد بدرهم شي :هللا البخاري يقول
 فقال: كنت آمر إنساان يشرتي يل. ؟فسألوه عن شراء احلرب والكواغد .بدرهم شيئا

 ،أخربان حممد بن نعيم الضيب ،أخربين حممد بن أمحد بن يعقوب  ، بغداديأخربان أبو بكر ال
قال: كان حممد بن إمساعيل  ،حدثنا مسيح بن سعيد ،أخربان حممد بن خالد املطوعي

هبم ويقرأ يف كل ركعة  جيمع إليه أصحابه فيصلي ،البخاري إذا كان أول ليلة من شهر رمضان
وكان يقرأ يف السحر ما بني النصف إىل الثلث من   ،نوكذلك إىل أن خيتم القرآ ،عشرين آية

ختمة ويكون ختمه   وكان خيتم ابلنهار كل يوم ،فيختم عند السحر يف كل ثالث ليال ،القرآن
 عند كل ختم دعوة مستجابة.  :يقول ،عند اإلفطار كل ليلة
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سليمان  أخربان حممد بن أمحد بن حممد بن   ،أخربين أبو الوليد الدرنبدي  ،أخربان اخلطيب
كان حممد    :مسعت بكر بن منري يقول : قال ، حدثنا أمحد بن حممد بن عمر املقرىء ،احلافظ

فلما قضى صالته قال:   ،ت يوم فلسعته الزنبور سبع عشرة مرةبن إمساعيل البخاري يصلي ذا
فإذا الزنبور قد ورمه يف سبعة عشر موضعا  ،فنظروا ؟انظروا إيش هذا الذي آذاين يف صاليت

 قطع صالته. ومل ي
أخربان حممد بن أيب بكر البخاري   ،أخربان احلسني بن حممد األشقر ، أخربان املؤرخ أبو بكر

مسعت حممد بن إمساعيل  ،مسعت بكر بن منري ،بن حممد املقرئ  حدثنا أمحد ،احلافظ
 أرجو أن ألقى هللا وال حياسبين أين اغتبت أحدا. :البخاري يقول

مسعت حممد بن الفضل مسعت أاب إسحاق   ، د الدربنديبو الوليحدثنا أ  ،أخربان أمحد املؤرخ
بن إمساعيل البخاري  مسعت حممد  : مسعت بعبد الرمحن بن رساس البخاري يقول ،الزجناين

وجعلته   ،خرجته من ستمائة ألف حديث   ،صنفت كتايب الصحيح لست عشرة سنة :يقول
 حجة فيما بيين وبني هللا تعاىل.

حدثنا حممد ابن سعيد    ،أخربان حممد بن أمحد احلافظ ،  أبو الوليدربان أخ ، أخربان أمحد احلافظ
  :مسعت حاشد بن إمساعيل يقول ،متحدثنا حممد بن أيب حا ،حدثنا حممد بن يوسف  ،التاجر

كان أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري خيتلف معنا إىل مشايخ احلديث يف البصرة وهو 
إنك ختتلف معنا وال تكتب فما   :ك أايم فكنا نقول لهفال يكتب حىت أتى علي ذل ،غالم

إنكما قد أكثرمتا علي وأحلحتما فأعرضا   :لنا بعد ستة عشر يوما فقال ؟معناك فيما تصنع
فأخرجنا ما كان عندان فزاد على مخسة عشر ألف حديث فقرأها كلها عن  ،علي ما كتبتما

ترون أين أختلف هدرا وأضيع  جعلنا حنكم كتبنا على حفظه مث قال: أ حىت ،ظهر قلب
رة يعدون خلفه يف قال: وكان أهل املعرفة من أهل البص .فعرفنا أنه ال يتقدمه أحد ؟أايمي

فيجتمع عليه   ،حىت يغلبوه على نفسه وجيلسوه يف بعض الطريق ،طلب احلديث وهو شاب 
 قال: وكان عند ذلك شااب مل خيرج وجهه.  .ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه

حدثنا أبو نصر   ، أخربان حممد بن أيب بكر ،أخربين احلسن بن حممد ،د بن عليأخربان أمح
قال: مسعت أاب بكر عبد الرمحن بن حممد ابن علوية األهبري   ،البزارحممد بن أمحد بن موسى 

ما أخرجت خراسان مثل   :مسعت أيب يقول :مسعت عبد هللا بن أمحد بن حنبل يقول :يقول
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 حممد بن إمساعيل البخاري.
قال: مسعت حممد بن حممد بن العباس   ، أخربان أبو حازم العبدوي ، أخربان أمحد بن اثبت

مسعت جدي   :مسعت أمحد بن عبد هللا بن حممد بن يوسف بن مطر يقول :الضيب يقول
دخلت بغداد آخر مثان   :مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول :حممد بن يوسف يقول

اي أاب عبد هللا ترتك   : فقال: يل يف آخر ما ودعته ،مرات كل ذلك أجالس أمحد بن حنبل
 فأان اآلن أذكر قوله. : البخاري قال ؟العلم والناس وتصري إىل خراسان

حدثنا أبو   ،أخربان حممد بن أيب بكر  ،أخربان احلسن بن حممد األشقر ، أخربان أمحد البغدادي
ر بن إبراهيم النيسابوري  قال: مسعت أاب عمر أمحد بن نص ،صاحل خلف بن حممد بن إمساعيل

د بن نصر كنا يوما عند أيب إسحاق القيسي ومعنا حمم  :وف ابخلفاف ببخارى يقولاملعر 
من زعم  :فجرى ذكر حممد بن إمساعيل البخاري فقال: حممد بن نصر مسعته يقول  ،املروزي

خاض  فقلت: اي أاب عبد هللا قد  .أين قلت: لفظي ابلقرآن خملوق فهو كذاب فإين مل أقله
أبو عمر   قال .فقال: ليس إال ما أقول لك وأحكي لك عنه  ، يهالناس يف هذا وأكثروا ف

طابت نفسه فقلت:  فأتيت حممد بن إمساعيل فناظرته يف شيء من األحاديث حىت :اخلفاف
فقال: اي أاب عمر احفظ ما  ،هذه املقالة هللا ههنا أحد حيكي عنك أنك قلت اي أاب عبد
  ،والكوفة ،وبغداد  ،وحلوان ، مهدانو  ،والري ،وقومس ، ورأهل نيساب من زعم من :أقول لك 

 مل أقل هذه املقالة. فإين  ،أين قلت لفظي ابلقرآن خملوق فهو كذاب  ، والبصرة ،ومكة ، واملدينة
أخربان حممد بن أمحد بن حممد بن   ،أخربين أبو الوليد الدربندي ،أخربان أمحد بن مهدي

 ،عباس الفضل بن بسامحدثنا أبو ال  ،ن سهل بن محدويه حدثنا أبو نصر أمحد ب  ،سليمان
  ،أان توليت دفن حممد بن إمساعيل ملا أن مات خبرتنك  :قال: مسعت إبراهيم بن حممد يقول

فلما أن فرغنا   ،أردت محله إىل مدينة مسرقند أن أدفنه هبا فلم يرتكين صاحب لنا فدفناه فيها
أاب عبد هللا  سألته أمس فقلت: اي  :صرحب الق يل صا جعت إىل املنزل الذي كنت فيه قالور 

قال: فقلت: له إن الناس يزعمون   ،فقال: القرآن كالم هللا غري خملوق ؟ما تقول يف القرآن
فقال: أستغفر هللا أن تشهد   ،أنك تقول ليس يف املصاحف قرآن وال يف صدور الناس قرآن

أقول  ﴾والطور وكتاب مسطور  ﴿هللا تعاىل:  أقول لك كما قال ،علي بشيء مل تسمعه مين
غري هذا يستتاب فإن اتب وإال   فمن قال ،ويف صدور الناس قرآن ،يف املصاحف قرآن
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 فسبيله سبيل الكفر.
مسعت احلسن بن احلسني البزار ببخارى  ، أخربان أبو سعد املاليين ، أخربان أمحد بن اثبت

ولد يوم  ،وال ابلقصريرأيت حممد بن إمساعيل شيخا حنيف اجلسم ليس ابلطويل  :يقول
وتويف  ،اجلمعة بعد صالة اجلمعة لثالث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعني ومائة

ودفن يوم الفطر بعد صالة الظهر يوم السبت غرة  ،ليلة السبت عند صالة العشاء ليلة الفطر
 عاش اثنتني وستني سنة إال ثالثة عشر يوما.  ،شوال سنة ست ومخسني ومائتني

أان رجل مبتلى قد  : أليب عبد هللا أمحد بن حنبل لتق :خاريل حممد بن إمساعيل البوقا
القرآن من أوله إىل آخره   :فردين عنه  فإن أنكرت شيئا ،أبتليت أن ال أقول لك ولكن أقول

ومن  ،إنه خملوق أو شيء منه خملوق فهو كافر ومن قال ،كالم هللا ليس شيء منه خملوق
 ال: نعم.خملوق فهو جهمي كافر قزعم أن لفظه ابلقرآن 

 

 اريخ دمشقت  -13

 1 ـ( 571  تا     اك  )    و ال اسم        احل       بة هللا
قال رمحه هللا: " حممد بن إمساعيل بن إبراهيم أبو عبد هللا اجلعفي البخاري اإلمام صاحب  

                                                                           الصحيح والتاريخ. 
 ،وسليمان بن عبد الرمحن ،وإسحاق بن إبراهيم أاب النضر ،هشام بن عمار :مسع بدمشق

وإبراهيم بن عبد هللا بن العالء بن زبر   ،وحممد بن وهب بن عطية، ودحيم بن إبراهيم 
 ،نيوعلي بن عياش احلمصي ،وعصام بن خالد ،وأاب اليمان  ،ملغريةأاب ا  :وبغريها ،الدمشقيني

  ،وأاب نعيم ،وأاب مهام الصلت بن حممد ،وإمساعيل بن أيب أويس  ،وحممد بن يوسف الفراييب
ومعاوية بن   ، وسريج بن النعمان ،وحممد بن سابق  ،وأاب عاصم النبيل ،ومكي بن إبراهيم

 
 50ص 52اتريخ دمشق ج 1

 ه ( 571أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا املعروف اببن عساكر )املتوىف: 
 م   1995  -: عمرو بن غرامة العمروي. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع احملقق
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وعثمان   ،وحممد بن كثري  ،أاب زيد سعيد بن أوس،و وعفان بن مسلم ،وعاصم بن علي ،عمرو
موسى بن   ةوأاب حذيف ،وعمر بن عاصم الكاليب ،بن عبد هللا األنصاري مدوحم  ،بن اهليثم
وخالد بن   ، وإمساعيل بن أابن الوراق ،وعبيد هللا بن موسى  ،وحممد بن الفضل عارما ،مسعود

  ،ومطرف بن عبد هللا اليساري ،وقبيصة بن عقبة ،ينواثبت بن حممد الكتا ،خملد القطواين
وأاب اثبت   ،وعبد العزيز بن عبد هللا األويسي ،بن بالل ن سليمانوأيوب ب  ،وإبراهيم بن محزة

وعبد   ،وأاب الوليد أمحد بن حممد األزرقي ،وأاب عبد الرمحن املقرئ ،حممد بن عبيد هللا املدينيني
وسعيد بن احلكم بن أيب  ،وعبد هللا بن صاحل  ،ن فزعة مبكةوحيىي ب ،هللا بن الزبري احلميدي 

وخطاب بن عثمان   ،وسعيد بن كثري بن عفري املصريني ،حل السهميوعثمان بن صا، مرمي
وغري من مسيت مجاعة يكثر   ،وعلي بن حفص بعسقالن ،وآدم بن ايب إايس ،الفوزي حبمص

 . تعدادهم

وعبيد هللا بن   ،وأبو زرعة الرازاين  ، وأبو حامت ،روى عنه : أبو احلسني مسلم بن احلجاج
وأبو   ،وصاحل بن حممد األسدي البغدادي جزرة ،وزيوحممد بن نصر املر  ،واصل البخاري
وحممود بن  ، واحلسني بن حممد بن زايد القباين ،وحيىي بن حممد بن صاعد ، بكر بن خزمية

 ه،وأمحد بن نصر الفقي ،وأبو هارون سهل بن شاذوية ،عنرب بن نعيم بن حبيب النسفي
وأبو العباس امحد بن حممد بن   ،وأبو حيىي زكراي بن حيىي البزاز  ،وأمحد بن سهل بن مالك 

  ،وأبو قريش حممد بن مجعة ،وأبو حامد أمحد بن حممد بن عمارة األعمشي ،األزهراألزهري
وحممد   ،وحممد بن إبراهيم بن شعيب ،وحممد بن يوسف الفربري ،صل البيكندي اوحممد بن و 

                                           وغريهم. ،وأبو القاسم بن األشقر ،بن سهل املقرئ
وأبو سهل   ،أنبأان أبو عبد هللا حممد بن علي بن حممد  ،أخربان أبو عبد هللا حممد بن الفضل 

 ،د بن عبد الرمحن بن أيب بكر اخلطيبوأخربان أبو الفتح حمم:ح.حممد بن أمحد بن عبيد هللا 
  ،يل بن أيب بكروأبو عبد هللا حممد بن إمساع ،وأبو حفص عمر ابن أيب الفضل حممد بن علي

وأبو حممد   ، وابو بكر عبد هللا بن أيب مطيع اهلروي ،وأبو الفتح حممد بن احلسن بن أيب بكر
الرحيم بن أمحد املراوزة، قالوا :   وابو احلسن بن عبد ،عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد الصمد
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د بن املكي بن حممد.ح أنبأان أبو اخلري حممد بن موسى بن عبد هللا قاال أنبأان أبو اهليثم حمم
أنبأان أبو علي  ، أنبأان أبو عثمان سعيد بن أمحد بن حممد ،وأخربان أبو حممد عبد هللا الفراوي

وابو الوقت عبد  ، حممد بنت عمر بن شبوية.ح وأخربان أبو الفتح املختار بن عبد احلميد
أنبأان   ،ن املظفرأنبأان أبو احلسن عبد الرمحن بن حممد ب :قاال ،األول بن عيسى بن شعيب 

أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن محوية.ح وأخربان أبو بكر خلف بن عطاء بن أيب عاصم 
أنبأان أبو حامد   ،أنبأان أبو عمر عبد الواحد ابن امحد بن أيب القاسم املليحي الوراق ، املاوردي

بن بشر بن مطر قالوا: أنبأان أبو عبد هللا حممد ين يوسف    .أمحد بن حممد بن نعيم النعيمي
  ،يحدثنا اإلمام أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخار  هبا، ي  بن صاحل الفربر 

خرجت من  :عن سلمة أنه أخربه قال ،حدثنا يزيد بن أيب عبيد ،حدثنا مكي بن إبراهيم
  :قلت ،حىت إذا كنت بثنية الغابة لقيين غالم لعبد الرمحن بن عوف ،املدينة ذاهبا حنو الغابة 

  ،غطفان وفزارة:قال  ؟من أخذها :قلت ،أخذت لقاح رسول هللا  :قال ؟وحيك ما بك 
مث اندفعت حىت   ، اي صباحاه  ،اي صباحاه  :فصرخت ثالث صرخات أمسعت ما بني البتيها

  " أان ابن األكوع  واليوم  يوم الرضع " :ألقاهم وقد أخذوها فجعلت أرميهم وأقول
اي رسول هللا إن   :فقلت ،فأقبلت هبا أسوقها فلقيين النيب  ،بوافاستنقذهتا منهم قبل أن يشر 

اي ابن األكوع  )فقال: ،أعجلتهم أن يشربوا سقيهم فابعث يف أثرهموإين  ،القوم عطاش
 (.إن القوم يقرون يف قومهم ،ملكت فاسجح

حدثنا أبو منصور بن   :قاال ،وأبو احلسن بن قبيس ،أخربان أبو القاسم علي بن إبراهيم
أنبأان أبو سعيد أمحد بن حممد بن   ،أنبأان إبراهيم بن خملد ،أنبأان أبو بكر اخلطيب ،ريونخ

يقول: مسعت امحد  ،رميح النسوي، قال: مسعت أمحد بن حممد بن عمر بن بسطام املروزي
طلب العلم   ،ين سيار يقول: وحممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي أبو عبد هللا 

 ،حسن احلفظ ،وكان حسن املعرفة ،وأبصر ،ورحل يف احلديث ومهر فيه ، سوجالس النا
أنبأان أبو بكر   ، حدثنا أبو منصور  :قاال ،وابو احلسن ،أخربان أبو القاسم     .فقهتوكان ي

أنبأان   ،ح وأخربان أبو القاسم إمساعيل بن أمحد.أنبأان أبو سعد املاليين قراءة عليه ،اخلطيب
  ،قاال: أنبأان أبو أمحد عبد هللا بن عدي احلافظ ، محزة بن يوسفبأان أن ،إمساعيل بن مسعدة
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مسعت حممد بن أمحد بن سعدان البخاري يقول: حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن مغرية  :قال
واملغرية بن بردزية أسلم على يدي ميان   ،وبردزبة جموسي مات عليها ،بن بردزية البخاري 

وعبد هللا بن حممد   ، بن حممد املسنديجد عبد هللا ا هو أبو  وميان هذ ،البخاري وايل خبارى
والبخاري قيل له جعفي ألن أاب جده أسلم علي  ،هوابن جعفر بن ميان البخاري اجلعفي

فنسب إليه ألنه مواله من فوق وعبد هللا   ،وميان جعفي ،يدي أيب جد عبد هللا املسندي
                                                                               .مسندي ألنه كان يطلب املسند من حداثته

أنبأان أبو   ، أنبأان أبو القاسم بن مندة: قاال ،وأبو عبد هللا األديب  ،أنبأان أبو احلسني القاضي
قال: حممد بن   ،أنبأان ابن أيب حامت :قاال ،أنبأان علي ،وأنبأان أبو طاهر :ح قال.علي إجازة

روى عن عبدان   ،قدم عليهم الري سنة مائتني ومخسني ،البخاري أبو عبد هللاإمساعيل 
مسع منه أيب وأبو زرعة مث   .وابن أيب أويس ،والفراييب ،وابن مهام الصلت بن حممد ،املروزي

آن  تركا حديثه عندما كتب إليهما حممد بن حيىي النيسابوري أنه أظهر عندهم أن لفظه ابلقر 
أنبأان أبو املظفر هناد بن إبراهيم  ،سنحلسن علي بن أمحد بن احلخملوق. أخربان أبو ا

قال: ذكر أبو   ، أنبأان أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن حممد البخاري املعروف بغنجار ،النسفي
عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن األحنف اجلعفي اإلمام الفاضل صاحب  

تويف خبرتنك من قرى مسرقند ليلة الفطر سنة ست ومخسني  ،كبريوالتاريخ ال ،مع الصحيحاجلا
وعبيد هللا بن   ، وأبوحامت الرازاين ،وأبو زرعة ،روى عنه مسلم بن احلجاج القشريي .ومائتني
                                           وصاحل بن حممد األسدي البغدادي. ،وحممد بن نصر املروزي ،واصل

  ،أنبأان أمحد بن علي بن منجوية ،أنبأان أبو بكر الصفار ،يحممد بن أيب عل  أنبأان أبو جعفر
قال: أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي   ،أنبأان أبو أمحد احلاكم

  ،وعبد هللا بن يوسف التنيسي ،مسع أاب عبد هللا حممد بن يوسف الفراييب ،البخاري احلافظ
وكان   ،وحيىي بن صاعد ،وأبو بكر بن خزمية ، بن حممد القبايني احلسنيأبو عل  : روى عنه

ولو قلت إين مل أر تصنيفا يشبه تصنيفه يف املبالغة   ،عهأحد األئمة يف معرفة احلديث ومج
أو مل أمسع آبدمي يسرول يف ابب احلديث مثله رجوت أن أكون صادقا يف  ،واحلسن

                                                         ن فارس.    قويل،نسبه وكناه لنا حممد بن سليمان ب
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أنبأان عمي أبو   ،وحدثين أبو بكر اللفتواين عنه ،بد الوهاب كتب إيل أبو زكراي حيىي بن ع
حممد بن إمساعيل بن إبراهيم  :قال لنا أبو سعيد بن يونس :أيب عبد هللا قال هعن أبي ،القاسم

يكىن أاب عبد هللا تويف بعد سنة   ،وكتب عنه ،وكتب هبا ،رى قدم مصرمن أهل خبا ،البخاري
                                                         مخسني ومائتني.                  
  :قالوا ،وأبو منصور بن عبد امللك  ،وأبو احلسن بن أمحد ،أخربان أبو القاسم علي بن إبراهيم

أبو عبد هللا اجلعفي   ،ن إبراهيم بن املغريةيب: حممد بن إمساعيل بقال لنا أبو بكر اخلط
رحل يف طلب العلم  . والتاريخ ،صاحب اجلامع الصحيح ،البخاري اإلمام يف علم احلديث

  ،والشام ،وابحلجاز ،ومدن العراق كلها ،واجلبال ،وكتب خبراسان ،إىل سائر حمدثي األمصار
وعبيد هللا بن موسى  ، وعبدان بن عثمان املروزي ،مكي بن إبراهيم البلخيومسع  ،ومبصر

وأاب   ،وحممد ابن يوسف الفراييب ،وحممد بن عبد هللا األنصاري ،وأاب عاصم الشيباين ،العبسي
وأاب سلمة   ،وسليمان بن حرب الواشجي ،وأاب غسان النهدي ،نعيم الفضل بن دكني

 ،وأاب معمر املنقري ،الطيالسي وأاب الوليد ،بن الفضلوعارم  ،وعفان بن مسلم  ،التبوذكي
وحيىي بن بكري  ،وسعيد بن أيب مرمي املصري ،وأاب بكر احلميدي  ،وعبد هللا بن مسلمة القعنيب

وأاب اليمان   ، وعبد العزيز بن عبد هللا األويسي ، وعبد هللا بن يوسف التنيسي ،املخزومي
  ،وحجاج بن املنهال ،جوعبد القدوس بن احلجا  ،وإمساعيل بن أيب أويس املديين ،احلمصي

وحيىي   ،وأمحد بن حنبل ،وعلي ابن املديين ،وخالد بن خملد القطواين ،وحممد بن كثري العبدي
 :فروى عنه من أهلها ،وورد بغداد دفعات وحدث هبا .وخلقا سواهم يتسع ذكرهم ،بن معني

وحممد بن    ،طرزوقاسم بن زكراي امل ،وعبد هللا بن حممد ابن انجية  ،ريبإبراهيم بن إسحاق احل
وآخر من حدث  ،وحممد بن هارون احلضرمي  ،وحيىي بن حممد بن صاعد ،حممد الباغندي

                                                                                       عنه هبا احلسني بن إمساعيل احملاملي.
حدثنا أبو نصر   ،  حممد بن أمحد الغنجاربأانأن ، أنبأان هناد القاضي ،أخربان أبو احلسن املوحد

حدثنا أبو   ،حدثنا حممد بن يوسف بن مطر ،حممد بن سعيد بن أمحد بن سعيد التاجر 
سألت أاب عبد    :قال يل أبو عمرو املستنري بن عتيق ،قال ،جعفر حممد بن أيب حامت الوراق

وم اجلمعة بعد ن إمساعيل يولد حممد ب : فاخرج يل خط أبيه ؟هللا حممد بن إمساعيل مىت ولدت 
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اجلمعة لثالث عشرة ليلة مضت من شوال سنة أربع وتسعني ومائة وتويف ليلة الفطر سنة  
                                                                              ست ومخسني ومائتني.     

حدثنا أبو منصور  و :قاال ،دوأبو احلسن علي بن أمح ،أخربان أبو القاسم علي بن إبراهيم
وأخربان أبو القاسم بن ، أنبأان أبو سعد املاليين ،أنبأان أبو بكر اخلطيب :قال ،العطار

قاال: أنبأان أبو عبد هللا   ،نبأان أبو القاسم السهميأ ،أنبأان أبو القاسم بن مسعدة ،السمرقندي
إمساعيل بن ت حممد بن يقول: رأي ىعت احلسن بن احلسني البزاز ببخار بن عدي قال: مس

ولد يوم اجلمعة بعد صالة اجلمعة   ،ليس ابلطويل وال ابلقصري ،إبراهيم شيخا حنيف اجلسم
وتويف ليلة السبت عند  ،لثالث عشرة ليلة خلت من شهر شوال من سنة أربع وتسعني ومائة

ن سنة ودفن يوم الفطر بعد صالة الظهر يوم السبت لغرة شوال م ،صالة العشاء ليلة الفطر
                             .عاش اثنتني وستني سنة إال ثالثة عشر يوما ،ست ومخسني ومائتني

أنبأان أبو حممد احلسن بن امحد أمحد   ،أخربان أبو سعد حممد بن أمحد بن حممد بن اخلليل
حدثنا حممد بن امحد بن سليمان   ،أنبأان جعفر بن املعتمر املستغفري ،السمرقندي احلافظ

ن  بت جربيل مسع :ال، قو يعلى التميميبحدثنا أ ،حدثنا أمحد بن حممد بن احلسني ،احلافظ
  ،ميكائيل مبصر يقول: مسعت حممد بن إمساعيل يقول: ملا بلغت خراسان أصبت ببصرى

أعلمك شيئا إن رد هللا عليك بصرك على شرط أن ال خترب به   :فأخربين بعض من رآين فقال
ففعلت فرد هللا   :قال ،أظنه قال ثالث مرات ، خلطميواغلفه اب احلق رأسك  :فقال ،أحدا

وجعلت على نفسي أن ال يستخربين أحد إال أخربته أو كالما هذا معناه .       ،علي بصري
وأبو احلسن  ،ما أنبأان أبو القاسم النسيب :قال أبو علي: علمت أقواما وقد روي يف رد بصره

قاسم عبد حدثين أبو ال ،أنبأان أبو بكر اخلطيب ، ريونحدثنا أبو منصور بن خ  :قال ،املالكي
حدثنا علي بن حممد بن احلسني    ،هللا بن أمحد بن علي السوذرجاين أبصبهان من لفظه

مسعت أاب حممد املؤذن عبد هللا بن حممد بن   :قال ،حدثنا خلف بن حممد اخليام ه،الفقي
صغره فرأت بن إمساعيل يف  ذهبت عينا حممد :مسعت شيخي يقول  :إسحاق السمسار يقول

 ،اي هذه قد رد هللا على ابنك بصره لكثرة بكائك  :إبراهيم اخلليل فقال والدته يف املنام
                                                                 فأصبح وقد رد هللا عليه بصره.  :قال ،أولكثرة دعائك 



140 
 

حدثنا   ،أنبأان أبو عبد هللا الغنجار ،ن إبراهيمهناد ب أنبأان ،أخربان أبو احلسن علي بن أمحد
مسعت أيب    :مسعت أاب حممد أمحد بن حممد بن الفضل البلخي يقول : قال ،خلف بن حممد

ذهبت عينا حممد بن إمساعيل البخاري يف صغره فرأت والدته يف املنام إبراهيم اخلليل   :يقول
الشك من أيب -كثرة دعائك لأو  ،لكثرة بكائك اي هذه قد رد هللا على ابنك بصرة  :فقال هلا

                                          فأصبحنا وقد رد هللا عليه بصره.  :قال–حممد البلخي 
أنبأان أبو بكر ابن  ،أنبأان أبو طاهر بن حممود ،أخربان أبو عبد هللا احلسني بن عبد امللك 

مسعت أمحد بن يوسف   :النيسابوي يقول مسعت أاب أمحد حممد بن إسحاق :قال ،املقرئ
  ، رأيت حممد بن إمساعيل البخاري يف جملس مالك بن إمساعيل وهو يبكي :السلمي يقول

مث جعله هللا حممد بن  ، ال ميكنين أن أكتب وال ان أضبط :قال ؟ما يبكيك  :فقلت له
 إمساعيل كما رأيتم. 

 ،حدثنا أبو منصور بن عبد امللك  :قاال  ،وأبو احلسن الغساين ،أخربان أبو القاسم احلسيين
حدثين   ، وحدثين أبو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد األرموي ،أنبأان أبو بكر اخلطيب

حدثنا أمحد بن عبد هللا   ،أخربين أمحد بن علي الفارسي ،حممد بن إبراهيم بن أمحد األصبهاين
دثنا أبو جعفر ح :مسعت جدي حممد بن يوسف بن مطر الفربري يقول :قال ،بن حممد

قلت أليب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري كيف   :قال ،حممد بن أيب حامت الوراق النحوي
أهلمت حفظ احلديث وأان يف الكتاب. قال: وكم   :قال ؟كان بدو أمرك يف طلب احلديث

مث خرجت من الكتاب بعد العشر فجعلت  ،أتى عليك إذ ذاك ؟ فقال: عشر سنني أو أقل
سفيان عن أيب الزبري عن   :الداخلي وغريه، وقال يوما فيما كان يقرأ للناس ىلأختلف إ

ارجع إىل   :فقلت له ،اي أاب فالن إن أاب الزبري مل يرو عن إبراهيم فانتهرين :فقلت له ،إبراهيم
هو  :قلت  ؟كيف هو اي غالم  :فقال يل ،فدخل ونظر فيه مث خرج ،األصل إن كانت عندك

فقال له بعض   .صدقت  :فقال ه،فاخذ القلم مين واحكم كتاب ،هيمراالزبري بن عدي عن إب
فلما طعنت يف ست عشرة  ،ابن إحدى عشرة :فقال ؟ابن كم كنت إذ رددت عليه :أصحابه
مث خرجت مع أمي وأخي أمحد   ،وعرفت كالم هؤالء ، ووكيع ،ت كتب ابن املباركظسنة حف
فلما طعنت يف مثان   .لب احلديثفلما حججت رجع أخي هبا وختلفت هبا يف ط ،إىل مكة
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 ،وذلك أايم عبيد هللا ابن موسى ،عشرة جعلت أصنف قضااي الصحابة والتابعني وأقاويلهم
كل اسم يف   :وقال ،يف الليايل املقمرة وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قرب الرسول 

                                               إال أين كرهت تطويل الكتاب.التاريخ إال وله عندي قصة  
  ،أنبأان حممد بن أمحد البخاري ،أنبأان أبو املظفر النسفي ،أخربان أبو احلسن بن البقشالن

رحل حممد بن   :مسعت إسحاق بن أمحد بن خلف يقول :قال ، حدثنا خلف بن حممد
ن وموسى ب  ،وكذلك سفيان بن عبد احلكم ،ومائتني إمساعيل إىل العراق يف آخر سنة عشر

 قريش.
مسعت   :قال ،حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن هارون املالمحي  ،قال وأنبأان البخاري 

كنا مع حممد    :مسعت عمر بن حفص األشقر يقول :ااب بكر حممد بن صابر بن كاتب يقول
أايما فطلبناه فوجدانه يف بيت وهو   ففقدانه  ،بن إمساعيل البخاري ابلبصرة نكتب احلديث

فاجتمعنا ومجعنا له الدراهم حىت اشرتينا له ثواب   شيء،فذ ما عنده ومل يبق معه د نوق ،عراين
                                                            مث اندفع معنا يف كتابة احلديث. ،وكسوانه

 ،مسعت احلسن بن احلسن بن الوضاح :قال ، حدثنا خلف بن حممد ،قال وأنبأان البخاري 
كتبت على ألف نفر من   :قوليمسعنا حممد بن إمساعيل  :قاال ، لف بن عفانبن خ ومكي

ومل أكتب عن من يقول  ،اإلميان يقول وعمل :ومل أكتب إال عن من قال ،العلماء وزايدة 
                                                                                اإلميان قويل.
مسعت حسان   :قال ،حدثنا أبو عمر أمحد بن حممد بن عمر املقرئ ،بخاري قال وأبنأان ال

مسعت  :مسعت جعفر بن حممد القطان إمام اجلامع بكرمينية يقول :مهيب بن سليم يقول
كل واحد منهم عشرة عن   ،كتبت عن ألف شيخ وأكثر  :حممد بن إمساعيل البخاري يقول

                                                     ما عندي حديث إال وأذكر إسناده. ،آالف وأكثر
مسعت أاب   :قال  ،حدثنا أبو احلسني حممد بن عمران بن موسى اجلرجاين ،قال وأنبأان البخاري 

مسعت أاب عبد هللا حممد   :حممد عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن البخاري ابلشاش يقول
  ،ومكة ،أهل احلجاز :العلم ألف رجل من أهللقيت أكثر من  :بن إمساعيل البخاري يقول

مث   ،لقيتهم كرات قران بعد قرن ،ومصر  ،والشام ،وبغداد ، وواسط ، والبصرة ،والكوفة ، واملدينة
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أهل الشام ومصر واجلزيرة  .أدركتهم وهم متوافرون أكثر من ست وأربعني سنة ،قران بعد قرن
وال أحصي كم  ،ة أعوامتسجاز وابحل  ،وابلبصرة أربع مرات يف سنني ذوي عدد ،مرتني

 ،وحيىي بن حيىي ،املكي بن إبراهيم :منهم  ،دخلت الكوفة وبغداد مع حمدثي أهل خراسان
وابلشام حممد بن يوسف   ،وشهاب بن معمر ،وقتيبة بن سعيد ،يانوعلي بن احلسن بن سف

وأاب اليمان   ،وأاب املغرية عبد القدوس بن احلجاج ،وأاب مسهر عبد األعلى بن مسهر ،الفراييب
وأاب صاحل كاتب الليث بن  ،حييي بن بكري :ومبصر .ومن بعدهم عدة كثرية ،احلكم بن انفع

  ،عبد هللا بن يزيد املقرئ :ومبكة .ونعيم بن محاد ،وأصبغ بن الفرج ،وسعيد بن أيب مرمي ،سعد
يل بن إمساع :وابملدينة  .وأمحد بن حممد األزرقي ،وسليمان بن حرب قاضي مكة ،واحلميدي
وأمحد بن أيب بكر الزهري أاب   ،وعبد هللا بن انفع الزبريي ،ومطرف بن عبد هللا ،أيب أويس

أاب عاصم الضحاك  :وابلبصرة .وإبراهيم بن املنذر احلزامي ،راهيم بن محزة الزبرييوإب ،مصعب
هللا   وعلي بن عبد ،واحلجاج بن املنهال ،وأاب الوليد هشام بن عبد امللك  ،بن خملد الشيباين

وأمحد بن   ،وعبيد هللا بن موسى ،أاب نعيم الفضل بن دكني  :وابلكوفة  .ر املديينبن جعف
أمحد بن  :وببغداد . وعبد هللا وعثمان ابين أيب شيبة ،وابن منري ، وقبيصة بن عقبة ،يونس
ومن أهل  .وأاب عبيد القاسم بن سالم ،وأاب خيثمة ،وأاب معمر ،وحيىي بن معني ،حنبل
صدقة بن   :ومبرو ،وعاصم بن علي ،عمرو بن عون :وبواسط ،و بن محاد احلراينمر ع :اجلزيرة
واكتفينا بتسمية هؤالء حىت يكون خمتصرا وأن ال   ،وإسحاق بن إبراهيم احلنظلي ،الفضل

وذلك  ،أن الدين قول وفعل :فما رأيت واحدا منهم خيتلف يف هذه األشياء، يطول ذلك 
الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة  دوا هللا خملصني له وما أمروا إال ليعب لقول هللا 

إن   :لقوله ،كالم غري خملوق  :قال أبو عبد هللا ،وأن القرآن كالم هللا .وذلك دين القيمة 
ربكم هللا الذي خلق السموات واألرض يف ستة أايم مث استوى على العرش يغشي الليل 

قال ابن   :قال أبو عبد هللا .النجوم مسخرات أبمرهالنهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر و 
وان اخلري   .أال هلل اخللق واالمر تبارك هللا رب العاملنيفبني هللا اخللق من األمر لقوله  :عيينة

  وهللا خلقكم وما تعملون ،قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق  :والشر بقدر لقوله
يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة ابلذنب  ومل  .إان كل شئ خلقناه بقدر ولقوله 
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وما رأيت أحدا منهم   .إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء  :لقول
ربنا اغفر لنا أمروا أن يستغفروا هلم وذلك قوله :قالت عائشة، يتناول أصحاب حممد 

  . للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم وإلخواننا الذين سبقوان ابإلميان وال جتعل يف قلوبنا غال
واعتصموا حببل هللا  وأصحابه لقول هللا  ن البدع وما مل يكن عليه النيب وكانوا ينهون ع

وأتباعه لقوله   وحيثون على ما عليه النيب  . وان تطيعوه هتتدوا  ولقوله مجيعا وال تفرقوا 
تفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به  وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل ف

ثالث ال يغل عليهم قلب امرئ  ) وأن ال ينازع األمر أهله لقويل النيب   .لعلكم تتقون
مث  (،  مسلم إخالص العمل هلل ومناصحة والة األمر ولزوم مجاعتهم فإن دعوهتم حتيط من ورائه

وأن ال يرى السيف   .نكم أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول واويل األمر م تعاىل أكد يف قوله 
لو كانت يل دعوة مستجابة مل أجعلها إال يف  :وقال الفضيل بن عياض. على أمة حممد 

اي معلم اخلري من جيرتئ على  : وقال ابن املبارك .ألنه إذا صلح اإلمام أمن البالد والعباد ،إمام
                                                                                هذا غريك.

أنبأان أبو حازم عمر بن أمحد العبدوي   ، أنبأان أبو بكر البيهقي ،أخربان أبو املظفر بن القشريي
وأبو   ،خربان أبو القاسم احلسيينح أ.مسعت أاب ذهل حممد بن العباس العصمي :قال ،احلافظ

أنبأان أبو   ،يبو بكر اخلطأنبأان أب  ،حدثنا أبو منصور بن خريون :قاال ،احلسن علي بن أمحد
مسعت أمحد بن عبد هللا   :مسعت حممد بن حممد بن العباس الضيب يقول :قال ،حازم العبدوي

مسعت جدي حممد بن يوسف   :يقول  -الفربري :زاد البيهقي -بن حممد بن يوسف بن مطر
وقال  -دخلت بغداد آخر مثان مرات كل  :مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول :يقول

اي أاب عبد هللا    :فقال يل يف آخر ما ودعته ،لذلك أجالس أمحد بن حنب-البيهقي يف كل 
  -  وقال اخلطيب قال أبو عبد هللا -ترتك العلم والناس وتصري إىل خراسان؟ قال البخاري : 

            فأان اآلن أذكر قوله.                                                                         
حدثنا   ،أنبأان حممد بن أمحد بن محد ،أنبأان هناد بن إبراهيم ،أخربان أبو احلسن علي بن أمحد

حدثنا أمحد بن   :ولمسعت أاب العباس الفضل بن إسحاق البزاز يق : قال ،خلف بن حممد
ن ابب حممد ب ىكتبنا عن حممد بن إمساعيل عل   :حدثنا أبو بكر األعني قال ، املنهال العابد
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ابن سبع عشرة سنة.      :قال ؟ابن كم انت :قلت ،اييب وما يف وجهه شعرةيوسف الفر 
بد حدثين أمحد أبو علي بن ع  ،أخربان أبو العباس عبد هللا بن الفضل بن سهل البوشنجي هبا

أنبأان الشيخ أبو طاهر أمحد بن عبد هللا بن  ، هللا بن عمر بن خلف الشريازي إمالء بنيسابور
  :حدثنا جدي قال  ،أنبأان أمحد بن عبد هللا بن حممد بن يوسف الفربري ،ارسيمهروية الف

كان أبو    :مسعت حاشد بن إمساعيل وآخر يقوالن :مسعت حممد بن أيب حامت البخاري يقول
فال   ،حممد بن إمساعيل البخاري خيتلف معنا إىل مشايخ البصرة وهو غالم -يعين-عبد هللا

إنك ختتلف معنا وال تكتب فما معناك فيما   :فكنا نقول له ،يكتب حىت أتى على ذلك أايم
إنكما قد أكثرمتا علي وأحلحتما فأعرضا علي ما   :قال لنا يوما بعد ستة عشر يوما ؟تصنع

فزاد على مخسة عشر ألف حديث فقرأها على ظهر القلب  ،عندان فأخرجنا ما كان  ، كتبتما
فعرفنا أنه   ؟لف هدرا وأضيع أايميأين اختأترون  :مث قال ،حىت جعلنا حنكم كتبنا من حفظه

                                                                          ال يتقدمه أحد.
حدثنا حممد   ،رأنبأان أبو عبد هللا الغنجا ، أبو املظفر النسفيأنبأان  ،أخربان أبو احلسن املوحد

حدثنا حممد بن أيب حامت   ،فمد بن يوسحدثنا حم  ،أاب نصر التاجر -يعين-بن سعيد 
كان أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل خيتلف   :مسعت حاشد بن إمساعيل يقول :قال ،الوراق

فكنا نقول له إنك  ،معنا إىل مشايخ البصرة وهو غالم فال يكتب حىت أتى على ذلك أايم
ما قد أكثرمتا علي نك إ :فقال لنا بعد ستة عشر يوما ؟ختتلف معنا وما تكتب معنا فما تصنع

ان فزاد على مخسة عشر ألف فأخرجنا إليه ما كان عند ، واحلحتما فأعرضا علي ما كتبتما
أترون أين  :مث قال ،فقرأها كلها على ظهر القلب حىت جعلنا حنكم كتبنا من حفظه ،حديث

                                             .فعرفنا أنه ال يتقدمه أحد  ؟اختلف هدرا وأضيع أايمي
خلفه يف طلب احلديث وهو  كان أهل املعرفة من أهل البصرة يغدون   :ومسعتهما يقوالن :قال

فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن  ،حىت يغلبوه على نفسه وجيلسوه يف بعض الطريق ،شاب 
                         وكان أبو عبد هللا عند ذلك شاب مل خيرج وجهه.     ،يكتب عنه

حدثنا أبو منصور بن   :قاال ،وأبو احلسن بن قبيس ،أبو القاسم علي بن إبراهيم انأخرب 
أنبأان حممد بن أيب   ،أخربين أبو احلسن بن حممد بن األشقر ،أنبأان أبو بكر اخلطيب ،خريون
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حدثنا أبو عمرو حممد بن عمر بن   ،حدثنا أبو احلسني امحد بن يوسف األزدي ،بكر
  مسعت أيب يقول: انتهى :بد هللا بن امحد بن حنبل يقولمسعت عقال:   ،األشعث البيكندي

وعبد هللا   ،وحممد بن إمساعيل البخاري ،أبو زرعة الرازي : احلفظ إىل أربعة من أهل خراسان
واحلسن بن شجاع البلخي. وقد أوردت هذه احلكاية عالية يف   ،بن عبد الرمحن السمرقندي

                                                                   ترمجة احلسن بن شجاع.                
أنبأان   ،أنبأان أبو املظفر هناد بن إبراهيم ،أخربان أبو احلسن علي بن أمحد بن احلسن املوحد

 ،حدثنا أبو صخر حممد بن مالك بن احلسن السعدي ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد البخاري
ر  مسعت أمحد بن سيا :املقرئ املروزي يقولبن أمحد بن الصباح  مسعت أاب عمرو حممد  :قال

وإبراهيم بن خالد   ،أبو زرعة عبيد هللا بن عبد الكرمي ابلري  :حفاظ زماننا أربعة :يقول
                  وعبد هللا بن أيب عرابة ابلشاش. ،وحممد بن إمساعيل ببخارى ،اجلرميهين مبرو

 ،حدثنا أبو حممد بن سهل بن عثمان بن سعيد السلمي ،بخاريوأنبأان أبو عبد هللا ال :قال
مسعت أاب حامد أمحد بن   :مسعت أاب احلسن علي بن حممد بن منصور السين يقول :قال

مسعت أاب جعفر املسندي يقول:  : مسعت العباس بن سورة يقول :عيسى املخلوق يقول
                    بن سهيل.وحيىي  ،وحاشد بن إمساعيل ،حممد بن إمساعيل :حفاظ زماننا ثالثة 

حدثنا أبو منصور بن   :قاال ،وأبو احلسن علي بن أيب العباس ،أخربان أبو القاسم بن أيب اجلن
أنبأان أبو بكر   ،أنبأان أمحد بن حممد بن غالب ،أنبأان أبو بكر أمحد بن علي ،عبد امللك 
فجاءه   ،س ابن أشكاب جمل رت حض  :قال ،أخربين عبد هللا بن حممد الفرهياين ،اإلمساعيلي

فقام وترك  ،ما لنا مبحمد بن إمساعيل البخاري طاقة :فقال ، رجل ذكر امسه من احلفاظ
                                                           .اجمللس. أي أتقول هذا وأان ابحلضرة؟

أخربين أمحد بن علي  ،ينحدثين حممد بن إبراهيم األصبها ،قال وحدثين أبو النجيب األرموي
حدثنا حممد بن   ، حدثنا جدي حممد بن يوسف ، حدثنا أمحد بن عبد هللا بن حممد ،الفارسي

  ، كنت عند حممد بن سالم البيكندي  :مسعت سليم بن جماهد يقول :قال ،أيب حامت الوراق 
فخرجت يف طلبه حىت   :قال ،حديثلو جئت قبل لرأيت صبيا حيفظ سبعني ألف  :فقال يل

وال   ،نعم وأكثر منه :قال ؟أنت الذي تقول أان أحفظ سبعني ألف حديث :قيته فقلتل
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  ،ومساكنهم ،ووفاهتم ،أجيئك حبديث من الصحابة أو التابعني إال عرفت مولد أكثرهم
أحفظ حفظا   ،ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعني إال ويل يف ذلك أصل

                                                                       .كتاب هللا وسنة رسول هللا   عن
حدثنا أبو   ،أنبأان أبو عبد هللا غنجار  ،أنبأان هناد بن إبراهيم  ،أخربان أبو احلسن بن البقشالن

  ،حدثنا أبو بكر حممد بن يعقوب بن يوسف البيكندي  ،عمرو أمحد بن حممد بن عمر املقرئ
قدم علينا حممد ابن إمساعيل  :بيكندي يقولسني بن عاصم المسعت علي بن احل  :قال

فقال رجل من  ، كران عندها فتذ ،فاجتمعنا عنده ومل يكن يتخلف عنه من املشايخ أحد
كأين أنظر إىل سبعني   :مسعت إسحاق بن راهوية يقول :-د بن حفصأراه حام -أصحابنا

لعل يف هذا الزمان من  ؟هذا أو تعجب من :فقال حممد بن إمساعيل ،ألف حديث من كتايب
                                        وإمنا عىن به نفسه. ،ينظر إىل مائيت ألف حديث من كتابه

  :قالوا ،وأبو حممد هبة هللا بن أمحد ،وأبو احلسن بن قبيس ،هيمأخربان أبو القاسم علي بن إبرا
          ،أبو سعد املاليين قراءة عليهأان أنب ،أنبأان أبو بكر اخلطيب ،ان أبو منصور بن خريون 

أنبأان أبو القاسم محزة بن   ،أنبأان إمساعيل بن مسعدة ،ح وأخربان أبو القاسم بن السمرقندي
مسعت  :قال ،حدثين حممد بن أمحد القومسي ، أنبأان عبد هللا بن عدي احلافظ : قاال ،يوسف

  ،أحفظ مائة ألف حديث صحيح :مسعت حممد بن إمساعيل يقول :حممد بن محدوية يقول
                                                       .وأحفظ مائيت ألف حديث غري صحيح

  ،أنبأان حممد بن أمحد بن حممد ،أنبأان أبو املظفر النسفي ،أخربان أبو احلسن علي بن أمحد
د ابن حممد بن  ا أمححدثن ،حدثنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن علي بن يعقوب اجلويباري

مسعت حممد بن إدريس الرازي   :قال ،حدثنا إسحاق بن أمحد بن زبرك ، عمر املنكدري
يف سنة سبع وأربعني ومائتني يقدم عليكم رجل من أهل خراسان ومل خيرج منها أحفظ   :يقول

 وقال :قال  . فقدم علينا بعد ذلك حممد بن إمساعيل أبشهر ،وال قدم العراق أعلم منه ،منه
وحممد بن حيىي  ،حممد بن إمساعيل أعلم من دخل العراق :حامت الرازي يف هذا اجمللسأبو 

وعبد هللا بن عبد الرمحن  ،وحممد بن أسلم أورعهم ،اليوم من أهل احلديثأعلى من خبراسان 
مسعت أاب بكر   : قال ،حدثنا خلف بن حممد  ،وأنبأان حممد بن أمحد بن حممد :قال. أثبتهم
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أيهما أحفظ أبو   :وسألته فقلت ،مسعت الفضل بن العباس الرازي :ث يقولحممد بن حري
كن التقيت مع حممد بن إمساعيل فاستقبلين ما بني أمل  :فقال يل ؟زرعة أو حممد بن إمساعيل

حبديث ال يعرفه فما   يءجأوجهدت على أن  :قال ،فرجعت معه مرحلة :قال ،حلوان وبغداد
                       .                                 زرعة عدد شعرهوأان أغرب على أيب :قال ،أمكنين

أنبأان أبو   :قاال ،وأبو حممد أمحد ابنا حممد بن علي البسطامي ،أخربان أبو احلسن مسافر
  ، وأخربان أبو سعد إمساعيل بن أيب صاحل ،احلسن عبد الرمحن بن حممد بن املظفر البوشنجي

وأخربان أبو املعايل حممد بن   ،أنبأان أبو بكر بن خلف :قاال ،طالب وأبو احلسن مكي بن أيب
مسعت أاب الطيب حممد بن   :قال ،أنبأان أبو عبد هللا :قالوا ،قيأنبأان أبو بكر البيه ،إمساعيل

يعين ابن -مسعت حممد ابن إسحاق :يقول-وقال البيهقي الكرابيسي بدل املذكر-أمحد املذكر
  ،البخاري سماء أعلم ابحلديث من حممد ابن إمساعيلت أدمي الما رأيت حت :يقول -خزمية

ال أعرف به من حممد بن إمساعيل و   أحفظ حلديث رسول هللا  :ويف رواية البيهقي
                .                                                                  البخاري

  :أنبأان حممد بن أمحد بن حممد قال ،ن إبراهيمهناد ب أنبأان ،أخربان أبو احلسن علي بن أمحد
مسعت أاب حممد عبد هللا بن حممد بن   :مد بن عمر املقرئ يقولمسعت أاب عمرو أمحد بن حم

قال حممد بن إمساعيل  :يقول ىحيد بن أيب جعفر وايل خبار أمسعت  :عمر األديب يقول
 :قال ،ه ابلشام كتبته مبصريث مسعتورب حد ،رب حديث مسعته ابلبصرة كتبته ابلشام :يوما

 .فسكت :قال ، اي أاب عبد هللا بكماله :فقلت له
حدثنا أبو منصور بن   :قاال ،وأبو احلسن علي بن أمحد ،أخربان أبو القاسم علي بن إبراهيم

أنبأان أمحد بن  ،حدثين حممد بن أيب احلسن الساحلي ،أنبأان أبو بكر اخلطيب ،خريون
وأخربان أبو القاسم اخلضر بن احلسني  ح.مسعت أاب أمحد بن عدي يقول :قال ،احلسن الرازي

أنبأان أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن احلسني   ،أنبأان أبو القاسم بن أيب العالء ،بن عبدان
  :قال ، حدثنا أبو أمحد بن عدي ، حدثنا أبو العباس أمحد بن احلسن الرازي ، النيسابوري

داد فسمع به أصحاب إمساعيل البخاري قدم بغمد بن أن حم :مسعت عدة مشايخ حيكون
فقلبوا متوهنا وأسانيدها وجعلوا منت هذا إلسناد  ، فاجتمعوا وعمدوا إىل مائة حديث ،احلديث
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  ،ودفعوا إىل عشرة أنفس إىل كل رجل عشرة أحاديث ،آخر وإسناد هذا املنت ملنت آخر
فحضر   ،خذوا املوعد للمجلسوأمروهم إذا حضروا اجمللس يلقون ذلك على البخاري وأ

فلما   ،لس مجاعة أصحاب احلديث من الغرابء من اهل خراسان وغريها ومن البغدادينياجمل
  -اطمأن اجمللس أبهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك األحاديث 

 ،ال أعرفه :فسأله عن اآلخر فقال ،ال أعرفه :فقال البحاري :املقلوبة وقالوا -زاد ابن عبدان
فكان   .ال أعرفه  :حد بعد واحد حىت فرغ من عشرته والبخاري يقولافما زال يلقي عليه و 

ومن كان منهم   ،الرجل فهم :الفهماء فمن حضر اجمللس يلتفت بعضهم إىل بعض ويقولون
مث انتدب رجل آخر من العشرة   .غري ذلك يقتضي على البخاري ابلعجز والتقصري وقلة الفهم

فسأله عن آخر  ،ال أعرفه :ك األحاديث املقلوبة فقال البخاريحديث من تل فسأله عن 
ال   :فلم يزل يلقي عليه واحدا بعد آخر حىت فرغ من عشرته والبخاري يقول ،ال أعرفه :فقال
  ،انتدب إليه الثالث والرابع إىل متام العشرة حىت فرغوا كلهم من األحاديث املقلوبة . مثأعرفه

فلما علم البخاري أهنم قد فرغوا التفت إىل األول منهم  ،أعرفهال  :م علىوالبخاري ال يزيده
والثالث والرابع على الوالء حىت  ،وحديثك الثاين فهو كذا ،أما حديثك األول فهو كذا :فقال

وفعل ابآلخرين مثل ذلك   ،فرد كل منت إىل إسناده وكل إسناد إىل متنه ،أتى على متام العشرة
فأقر له الناس ابحلفظ وأذعنوا  ،أسانيدها وأسانيدها إىل متوهناكلها إىل   ورد متون األحاديث

            الكبش النطاح. :وكان ابن صاعد إذا ذكر حممد بن إمساعيل يقول ،له ابلفضل
  :قال ،أنبأان أبو عبد هللا الغنجار ،أنبأان أبو املظفر النسفي ،أخربان أبو احلسن بن البقشالن

مسعت أاب حممد عبد هللا بن  :براهيم األسدي يقولنصور بن إسحاق بن إمسعت أاب القاسم م
مسعت يوسف بن موسى املروروذي يقول:كنت ابلبصرة يف   :حممد بن إبراهيم الداغوين يقول
اي أهل العلم لقد قدم حممد بن إمساعيل البخاري فقاموا يف  :جامعها إذ مسعت مناداي ينادي

  حليته شئ من البياض يصلي خلفااب مل يكن يف فرأينا رجال ش ،عهموكنت م هطلب
فأجاهبم إىل   ،فلما فرغ من الصالة أحدقوا به وسألوه أبن يعقد هلم جملس اإلمالء ،صطوانةاأل

لقد قدم أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل  :ذلك فقام املنادي اثنيا فنادى يف جامع البصرة
  :قال ،س غدا يف موضع كذاب أن جيل فقد أجا ،س اإلمالءالبخاري فسألناه أبن يعقد جمل 
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حىت اجتمع قريب من    ،والنظارة ،واحلفاظ ، واحملدثون ،فلما أن كان ابلغداة حضر الفقهاء
قبل أن آخذ يف  :فجلس أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل لإلمالء فقال ،كذا وكذا ألف
دثكم أبحاديث  أان شاب وقد سألتموين أن أحدثكم وسأح ،اي أهل البصرة :اإلمالء قال هلم

لكل. قال: فبقى الناس وتعجبوا من قوله مث أخذ يف اإلمالء عن أهل بلدكم تستفيدون ا
حدثنا أيب عن شعبة   ،حدثنا عبد هللا بن عثمان بن جبلة بن أيب رواد العتكي بلديكم :فقال

 أن أعرابيا جاء إىل النيب  ،ن مالك عن أنس ب ،عن سامل بن أيب اجلعد ،عن منصور وغريه
مث قال حممد بن  (،املرء مع من أحب)فذكر حديث  ،اي رسول هللا الرجل حيب :القف

  :قال يوسف بن موسى .هذا ليس عندكم إمنا عندكم عن غري منصور عن سامل :إمساعيل
احلديث عندكم  روى شعبة هذا : فيقول يف كل حديث ،وأملى عليهم جملسا على هذا النسق

بن موسى: وكان   م أو كالم ذا معناه. قال يوسففأما من رواية فالن ليس عندك ،كذا
وأمحد بن عبدة  ،وهالل الرأي ،دخويل البصرة أايم حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب 

                                      مث دخلت البصرة مرات بعد ذلك.  ،وغريهم  ،ومحيد بن مسعدة ،الضيب
مسعت أاب سعيد حامت بن   :قال ، حامد الباهليحدثنا أمحد بن أيب، وأنبأان الغنجار  :قال

لو أن   :مسعت إبراهيم بن فهد البصري ابلبصرة يقول :حممد بن حازم بن حممد بن فروخ يقول
                                  أقام فينا سنة صران إىل خري. -يعين حممد بن إمساعيل البخاري-صاحبكم 

حدثنا   ،احلسني بن علي بن يعقوب سني حممد بن حدثنا أبو احل ،وأنبأان الغنجار  :قال
مسعت أاب جعفر عبد هللا   :مسعت العباس بن سورة يقول :قال ،إسحاق بن أمحد بن خلف

              .      حممد بن إمساعيل إمام فمن مل جيعله إماما فاهتمه :بن حممد اجلعفي املسندي يقول
مسعت إسحاق ابن   :قال ،ن أيب حامد الباهليحدثنا أبو نصر أمحد ب ،أان الغنجار نبوأ :قال

كان حممد بن إمساعيل   :مسعت أاب علي صاحل بن حممد البغدادي يقول :أمحد بن خلف يقول
                         وكنت أستملي له وجيتمع يف جملسه أكثر من عشرين ألفا. ،جيلس ببغداد

البحريي قراءة   عيد بن أمحد بن حممد أنبأان أبو عثمان س ،أخربان أبو القاسم زاهر بن طاهر
حدثنا أبو حامد   ،أنبأان أبو نصر أمحد بن احلسن بن أمحد بن محوية الوراق ،عليه وأان حاضر

مسعت مسلم بن احلجاج وجاء إىل حممد بن إمساعيل  :قال  ، أمحد بن محدون بن رستم
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  ،وسيد احملدثني ،اذيندعين حىت أقبل رجليك اي أستاذ األست  :فقال ، قبل بني عينيهالبخاري ف
                                                                           وطبيب احلديث يف علله.

  ،حلافظأنبأان حممد بن عبد هللا ا ،أنبأان أبو بكر البيهقي ،أخربان أبو املعايل حممد بن إمساعيل
  :حامد أمحد بن محدون يقولأاب  مسعت :مسعت أاب نصر أمحد بن حممد الوراق يقول :قال

دعين  :مسعت مسلم بن احلجاج وجاء إىل حممد بن إمساعيل البخاري فقبل بني عينيه وقال
نا  حدث  واي طبيب احلديث يف علله. ، وسيد احملدثني ،حىت أقبل رجليك اي أستاذ األستاذين

عن  ،قبةوسى بن عحدثين م  ،أنبأان ابن جريج ،حدثنا خملد بن يزيد احلراين  ،حممد بن سالم
وحيىي  ،وحدثنا أمحد بن حنبل :قال البخاريف عن النيب  ،عن أيب هريرة ، عن أبيه ،سهيل

عن سهيل   ،عقبة حدثين موسى بن ،عن ابن جريج ،حدثنا حجاج بن حممد :قاال ،بن معني
إذا قام من  :)يف كفارة اجمللس أن يقول  أن النيب  ،عن ايب هريرة ،عن أبيه ، بن أيب صاحل
وال   ،هذا حديث مليح :فقال حممد بن إمساعيل . (ول سبحانك ربنا وحبمدكجملسه أن يق

 ،حدثنا به موسى بن إمساعيل، أعلم هبذا اإلسناد يف الدنيا حديثا غري هذا إال أنه معلول
ال  ىلقال حممد بن إمساعيل هذا أو  :قوله .عن عون بن عبد هللا ،حدثنا سهيل ، حدثنا وهيب

وهو سهيل ابن ذكوان موىل جويريه وهم أخوة   ،قبة مسند عن سهيليذكر ملوسى بن ع
                                             وهم من أهل املدينة. ، وصاحل بنو أيب صاحل ، وعباد ،سهيل

أنبأان   ،حدثنا أبو منصور بن خريون : قاال ،وأبو احلسن الغساين  ،أخربان أبو القاسم العلوي
  :مسعت احلسن بن أمحد الزجنوي يقول :قال ، أان أبو حازم العبدوينب أ ،أبو بكر اخلطيب

فجاء مسلم بن   ،كنا عند حممد بن إمساعيل البخاري  :مسعت أمحد بن محدون احلافظ يقول
بعثنا رسول هللا    :قال ،احلجاج فسأله عن حديث عبيد هللا بن عمر عن أيب الزبري عن جابر

 حدثين أخي   ،حدثنا ابن أيب أويس :اعيلمد بن إمسفقال حم ،يف سرية ومعنا أبو عبيدة
فقرأ  ،عن جابر القصة بطوله ،عن أيب الزبري ، عن عبيد هللا ،ان بن باللعن سليم ، أبو بكر

حدثين سهيل بن   ،عليه إنسان حديث حجاج بن حممد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة
سبحانك ) ام العبد أن يقول كفارة اجمللس إذا ق  :قال ،عن أيب هريرة ،عن أبيه ،أيب صاحل

يف الدنيا   :فقال له مسلم (،أنت أستغفرك وأتوب إليك  اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال هللا
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ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل يعرف هبذا األسناد يف   ؟أحسن من هذا احلديث
أخربين   :قال ، ارتعدال إله إال هللا و  :فقال مسلم ،إال أنه معلول .ال  : قال حممد ؟الدنيا حديثا

عن ابن  ،فإن هذا حديث جليل رواه اخللق عن حجاج بن حممد  ،اسرت ما سرت هللا  :قال ،به
اكتب إن كان ال   : فقال له أبو عبد هللا ،فاحل عليه وقبل رأسه وكاد أن يبكي مسلم ،جريج

عن عون بن عبد  ،حدثين موسى بن عقبة ،حدثنا وهيب ،حدثنا موسى بن إمساعيل ،بد
فقال له مسلم: ال يبغضك إال حاسد وأشهد   ،(كفارة اجمللس) قال رسول هللا   :قال ،هللا

                                                                  ان ليس يف الدنيا مثلك.
أنبأان حممد بن   ،أنبأان هناد بن إبراهيم بن حممد ،أخربان أبو احلسن علي بن أمحد بن احلسن

  ، حدثنا حممد بن أيب حامت  ،بن يوسف حدثنا حممد  ،حدثنا حممد بن سعيد  ،بن حممد أمحد
رأيت عمرو بن زارة وحممد بن رافع   :مسعت حاشد بن عبد هللا بن عبد الواحد يقول :قال

فلما قاما قاال ملن   ،عند حممد بن إمساعيل ومها يسأالن حممد بن إمساعيل عن علل احلديث
                                                    صر.د هللا فإنه أفقه منا وأعلم وأبعن أيب عب ال ختدعوا :حضر اجمللس

أنبأان أبو    ،قاال حدثنا أبو منصور العطار ،وأبو احلسن املالكي ،أخربان أبو القاسم احلسيين
د بن أمحد  أنبأان احلسن ابن حمم ،أنبأان أبو يعلى أمحد بن عبد الواحد الوكيل ،بكر اخلطيب
حدثنا أبو عيسى  ،أبو العباس حممد بن أمحد بن حمبوب  أنبأان  ، نجي املروزيبن شعبة الس 
ومل أر أحدا ابلعراق وال خبراسان يف معىن العلل والتاريخ ومعرفة األسانيد أعلم  :الرتمذي قال

                                                                                      من حممد بن إمساعيل.
أنبأان أبو نصر   :قاال ،وابو القاسم إمساعيل بن أمحد ه،سن علي بن املسلم الفقيأخربان أبو احل

أبو   -هو ابن آدم بن عبيد-حدثين أمحد بن حممد   ،أنبأان أبو احلسني بن مجيع ،بن طالب 
ه  يل البخاري مبنزلكنت عند حممد بن إمساع  :قال ، حدثين حممد بن يوسف البخاري ،سعيد

  .  فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها يف ليلة مثان عشرة مرة ،ذات ليلة
  ،حدثنا أبو منصور بن خريون :قاال ،وأبو احلسن بن قبيس ،أخربان أبو القاسم بن أيب اجلن

  ،صبهاينين حممد ابن إبراهيم األحدث ، حدثين أبو النجيب األرموي ،أنبأان أبو بكر اخلطيب
حدثنا حممد    ،أنبأان حممد ابن يوسف ،حدثنا حممد بن حم ،اخربين حممد بن إدريس الوراق
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كان أاب عبد هللا إذا كنت معه يف سفر جيمعنا ببيت واحد إال يف   :قال ،بن أيب حامت الوراق
يف كل ذلك   ،فكنت أراه يقوم يف ليلة واحدة مخس عشرة مرة إىل عشرين مرة ،القيظ أحياان 

وكان   ،فيوري انرا بيده ويسرج مث خيرج أحاديث فيعلم عليها مث يضع رأسهخذ القداحة أي
وكان ال يوقظين يف كل ما يقوم  ،يصلي يف وقت السحر ثالث عشرة ركعة يوتر منها بواحدة

أنت شاب فال أحب أن أفسد  :قال ،ل هذا وال توقظين إنك حتمل على نفسك ك :فقلت له
وكان   ،يوما وحنن بفربر يف تصنيف كتاب التفسريقى على قفاه ورأيته أستل  ،عليك نومك 

اي أاب عبد هللا مسعتك تقول  :فقلت له ،أتعب نفسه يف ذلك اليوم يف كثرة إخراج احلديث
أتعبنا   :فقال  ؟لم يف هذا االستلقاءفأي ع ،إين ما أتيت شيئا بغري علم قط منذ عقلت :يوما

فأحببت   ،غور خشيت أن حيدث حدث من أمر العدوأنفسنا يف هذا اليوم وهذا ثغر من الث
                                           العدو كان بنا حراك. غافصنان فإ ،أن أسرتيح وآخذ أهبة ذلك 

  :بأان أمحد بن احلسن الرازي قالأن ، قال اخلطيب: وحدثين حممد بن أيب احلسن الساحلي
أنبأان أبو القاسم بن أيب  ،بدانالقاسم بن ع وأخربان أبو  :مسعت عبد هللا بن عدي يقول

حدثنا أبو أمحد   ،حدثنا أمحد بن احلسن ،أنبأان عبد هللا بن أمحد بن احلسن اخلفاف ،العالء
مسعت عدة من املشايخ يقولون حول   :مسعت عبد القدوس بن مهام يقول :بن عدي قال

وكان يصلي لكل ترمجة   ،هنرب وم حممد ابن إمساعيل البخاري تراجم جامعه بني قرب النيب 
                                                                                                        ركعتني.

أنبأان   ،حدثنا أبو منصور بن عبد امللك   :قاال ،وأبو احلسن الزاهد ،ان أبو القاسم النسيبأخرب 
حممد بن جعفر العطار األصبهاين   حلسني علي بنحدثين أبو ا ،أبو بكر أمحد بن علي

قال   :مسعت حممد بن يوسف الفربري يقول :مسعت أاب اهليثم الكشميهين يقول :قال ،ابلري
ما وضعت يف كتاب الصحيح حديثا إال اغتسلت قبل ذلك  :يل البخارييل حممد بن إمساع
                                                                                وصليت ركعتني.

حدثين أبو    ،أنبأان أبو عبد هللا احلاكم ،أنبأان أبو بكر البيهقي ،أنبأان أبو نصر بن القشريي 
مسعت حممد بن إمساعيل  :قال  ،حدثنا أبو عبد هللا حممد بن علي ،عمرو بن إمساعيل

كل سنة وأرجع من    أقمت ابلبصرة مخس سنني ومعي كتيب أصنف وأحج يف :البخاري يقول
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قال أبو   ،فأان أرجو أن هللا تبارك وتعاىل يبارك للمسلمني يف هذه املصنفات  ،مكة إىل البصرة
                                                           فلقد ابرك هللا فيها.  : ل أبو عبد هللاقا :عمرو

حدثنا أبو منصور بن   :قاال ،ن امحدوأبو احلسن علي ب ،أخربان أبو القاسم علي بن إبراهيم
نعيم  أنبأان حممد بن  ،أخربين حممد بن أمحد بن يعقوب  ،أنبأان أبو بكر احلافظ ،عبد امللك 

مسعت إبراهيم بن معقل   :مسعت خلف بن حممد بن إمساعيل البخاري يقول :قال ،الضيب
  اق بن راهويةكنت عند إسح  :مسعت أاب عبد هللا بن حممد إمساعيل يقول :النسفي يقول

فأخذت  ،وقع ذلك يف قليبف لو مجعتم كتااب خمتصرا لسنن النيب  : فقال لنا بعض أصحابنا
   .                                               -يعين كتاب اجلامع -يف مجع هذا الكتاب 

بن  وكتب إيل علي بن أيب حامداألصبهاين يذكر أن أاب أمحد حممد بن حممد  :قال أبو بكر
قال  :مسعت بعض اصحابنا يقول : مسعت السعداين يقول :قال ،مكي اجلرجاين حدثهم

        من زهاء ستمائة ألف حديث. -يعين الصحيح-أخرجت هذا الكتاب  :عيلحممد بن إمسا
مسعت أاب  : مسعت حممد بن الفضل املفسر يقول : قال ،وقال: وحدثين أبو الوليد الدربندي

مسعت حممد بن  :ت عبد الرمحن بن رساين البخاري يقولع مس :إسحاق الرحياين يقول
خرجته من ستمائة ألف    ،صنفت كتايب الصحاح يف ستة عشر سنة :إمساعيل البخاري يقول

 وجعلته حجة فيما بيين وبني هللا تعاىل.  ،حديث
بو  حدثنا أ  ،أنبأان أبو عبد هللا غنجار ،أنبأان أبو املظفر النسفي ،أخربان أبو احلسن املوحد

  ،شاشيحدثنا احلسن بن جعفر بن حممد ال ، حممد بن عمران بن موسى اجلرجايناحلسني
مسعت حممد بن إمساعيل البخاري  :مسعت إبراهيم بن معقل النسفي بسمرقند يقول :قال

  :خرجت كتايب اجلامع يف بضع عشرة سنة وجعلته فيما بيين وبني هللا حجة. قال :يقول
  :قال ،بن احلسني بن علي بن يعقوب الكاتب  احلسني حممدحدثنا أبو  ، وأنبأان غنجار

ما أدخلت يف كتاب  :مسعت حممد بن إمساعيل يقول :النسفي يقولمسعت إبراهيم بن معقل 
                                                      اجلامع إال ما صح وتركت من الصحاح حلال الطول.

ح وأخربان أبو القاسم بن أيب  .أنبأان أبو بكر البيهقي ،اعيلأخربان أبو املعايل حممد بن إمس
حدثنا أبو منصور بن  :قاال ،وأبو حممد بن األكفاين ،سني بن أيب العباسوأبو احل ،احلسن
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ح وأخربان    .أنبأان أبو سعد املاليين :قاال ،أنبأان أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب ،عبد امللك 
أنباان   :قاال ، أنبأان محزة بن يوسف ،و القاسم بن مسعدةان أبأنبأ ، أبو القاسم بن السمرقندي
مسعت إبراهيم  :مسعت احلسن بن احلسني البخاري يقول :قال ،أبو أمحد عبد هللا بن عدي 

ما أدخلت يف كتاب اجلامع إال ما  :مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول :بن معقل يقول
اخلطيب يف كتاب اجلامع وفيه حلال   ويف حديث -صح وتركت من الصحاح حلال الطول

حدثنا أبو منصور بن  :قاال ،وأبو احلسن بن قبيس ،بو القاسم بن أيب اجلنأخربان أ  .الطوال
عن عبد   ،قرأت على احلسني بن حممد أخي اخلالل :قال ،أنبأان أبو بكر اخلطيب ،خريون

حدثنا   ،ف الفربريحدثنا حممد بن يوس ،حدثين حممد بن حم ،الرمحن بن حممد اإلدريسي
حتفظ مجيع ما أدخلت يف  ،قلت أليب عبد هللا حممد بن إمساعيل :قال ، حممد بن أيب حامت

                                                                            املصنف فقال ال خيفي علي مجيع ما فيه.
أنبأان أبو الفضل  ،ن سعيد احلافظحدثنا عبد الغين ب ،قال وحدثين حممد بن علي الصوري

سئل أبو عبد الرمحن  :قال ،أنبأان حممد بن موسى بن يعقوب بن املأمون ،الفضل جعفر بن
ومع هذا فما يف هذه الكتب   ،مها خري من فليح :عن العالء وسهيل فقال -يعين النسائي-

                                                       كلها أجود من كتاب حممد بن إمساعيل البخاري. 
مسعت أاب إسحاق   :قال ، نبأان القاضي أبو بكر أمحد بن احلسن احلريي بنيسابوروأ :قال

مسعت أاب العباس أمحد بن عبد هللا الصفار البلخي  :البلخي يقول هإبراهيم بن أمحد الفقي
مسع   :كان يقول  مسعت أاب إسحاق املستملي يروي عن حممد بن يوسف الفربري أنه  :يقول

فما بقي أحد يروي عنه   ،اعيل البخاري تسعون ألف رجلكتاب الصحيح حملمد بن إمس
                                                                                     .غريي

و عبد  أنشدان الشيخ احلافظ أب ،أنشدان أبو احملاسن عبد الرزاق بن حممد بن أيب نصر الطبسي
أنشدان أبو عامر الفضل ابن  ،الواحد بن حممد الدقاق لفظا بنيسابورهللا حممد بن عبد 

 : لنفسه جبرجانإمساعيل اجلرجاين األديب 
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وسرت رقيق إىل املصطفى     ....... ونور مبني لكشف الريب                              

     فيا عاملا أمجع العاملون      ......     على فضل رتبته يف الرتب                    
              لى رغمهم ابلقصب        سبقت األئمة فيما مجعت   ....       وفزت ع

 نفيت السقيم من الناقلني   .....    ومن كان متهما ابلكذب 
وأثبت من عدلته الرواة       .....    وصحت روايته يف الكتب                        
وأبرزت يف حسن تريبته      ......     وتبويبه عجبا للعجب                          

.     وأجزل حظك فيما يهب                        ....    هك ربك ما تشتهيفأعطا
 وخصك يف عرصات اجلنان   ....    بنعم تدوم وال تنقضب. 

حدثنا أبو منصور بن   :قاال ،وأبو احلسن على بن أمحد ،أخربان أبو القاسم علي بن إبراهيم 
أبو بكر  أان أنب ،أخربين حممد بن علي بن أمحد املقرئ ،أنبأان أبو بكر أمحد بن علي ،خريون

أنبأان خلف بن   ، وحدثين عنه أبو عمرو البحريي ،حممد بن أمحد بن احلسن اجلرجاين يف كتابه
  :حدثنا حممد بن أيب حامت وراق البخاري قال ،حدثنا حممد بن يوسف  ،حممد بن إمساعيل

لو نشر بعض أستاذي هؤالء مل يفهموا كيف صنفت كتاب التاريخ   :ولمسعت البخاري يق
                                                                صنفته ثالث مرات. :مث قال ،وهوال عرف

أخربين   ، حدثين حممد بن إبراهيم بن أمحد األصبهاين ،قال وحدثين أبو النجيب األرموي
حدثنا حممد    ،أنبأان حممد بن يوسف  ،حدثنا حممد بن حم البخاري  ،ق حممد بن إدريس الورا

أخذ إسحاق بن راهوية كتاب   :مسعت حممد بن إمساعيل يقول  : قال ،حامت الوراق بن أيب
 ؟أيها األمري أال أريك سحرا :فقال ،التاريخ الذي صنفت فأدخله على عبد هللا بن طاهر

                                                 لست أفهم تصنيفه. :نه وقالفنظر فيه عبد هللا بن طاهر فتعجب م :قال
مسعت    :مسعت حممد بن محيد اللخمي يقول :قال ،أيب الفتح وأخربين عبيد هللا بن :قال
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لو أن   :مسعت أاب العباس بن سعيد يقول :القاضي أاب احلسن حممد بن صاحل اهلامشي يقول
     . ب اتريخ حممد بن إمساعيل البخاريرجال كتب ثالثني ألف حديث ملا استغىن عن كتا

عن أيب سعيد  ،بن حممد بن احلسن املؤدب أخي أيب حممد اخلاللى احلسني وقرأت عل  :قال
حدثين حممد بن عبد هللا بن سعيد احلافظ أبو عبد   ،عبد الرمحن بن حممد اإلدريسي احلافظ

 :حدثنا عامر املنتجع قال ،حدثين احلسن بن احلسني البخاري ،خسي بسمرقندهللا السر 
بنيسابور عند إسحاق بن راهوية وحممد بن إمساعيل  يوما كنا   :مسعت أاب بكر املديين يقول

 وكان دون صاحب النيب فمر إسحاق حبديث من أحاديث النيب  ،حاضر يف اجمللس
قرية ابليمن كان   :قال ؟اي أاب عبد هللا أيش كيخاران :فقال له إسحاق ،عطاء الكيخاراين

اليمن فسمع منه عطاء   ىلإ معاوية بن أيب سفيان بعث هذا الرجل من أصحاب النيب 
                    .                    اي أاب عبد هللا كأنك قد شهدت القوم : فقال له إسحاق  ،حديثني

أنبأان خلف   ،أنبأان أبو عبد هللا غنجار ،بو املظفر النسفيأنبأان أ ،أخربان أبو احلسن املوحد
وسألته   :أاب زرعة الرازي يقولعت مس : قال مسعت أاب بكر حممد بن حريث يقول ،بن حممد

وسألته عن حممد بن محيد الرازي   ،تركه أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل :عن ابن هليعة فقال
بره   :فذكرت ذلك حملمد بن إمساعيل فقال :حريث فقال حممد بن ،تركه أبو عبد هللا :فقال

                                                                                         .لنا قدمي
أنباان   ،حدثنا أبو منصور ابن خريون : قاال ،وأبو احلسن املالكي ،أخربان أبو القاسم اخلطيب

أنبأان أبو   ،أنبأان حممد بن نعيم الضيب ،أخربين حممد بن أمحد بن يعقوب  ، أبو بكر احلافظ
مسعت   :حيان قاليوسف بن ر  حدثين أيب ى،الفضل حممد بن يوسف رحيان األمري ببخار 

فكنت   ،كان علي بن املديين يسألين عن شيوخ خراسان:  حممد بن إمساعيل البخاري يقول
اي أاب عبد هللا كل من أثنيت عليه فهو    :بن سالم ال يعرفه إىل أن قال يل يوماأذكر له حممد 

                                 .                                                       عندان الرضا
دثنا  ح، أنبأان أبو عبد هللا البخاري ،أنبأان هناد بن إبراهيم  ،أخربان أبو احلسن بن البقشالن

ومسعت حممد بن   : حدثنا حممد بن أيب حامت قال ، حدثنا حممد بن يوسف ،حممد بن سعيد
ا من خطأ فاضرب أنظر يف كتيب فما وجدت فيه :قال يل حممد بن سالم :إمساعيل يقول
يف تلك األحاديث اليت   -يعين-ففعلت ذلك وكان حممد بن سالم كتب  ،أرويهعليه كي ال 
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 ،الفىت ضىويف األحاديث الضعيفة مل ير  ،زهاء ألفني رضي الفىت أحكمها حممد بن إمساعيل
             .    هو حممد بن إمساعيل ،هذا الذي ليس مثله :فقال ؟من هذا الفىت :فقال له بعض أصحابه

نسخ   هكان إمساعيل بن أيب أويس إذا انتخب من كتاب  :قال: ومسعت حممد بن إمساعيل يقول
  .            هذه أحاديث انتخبها حممد بن إمساعيل من حديثي :تلك األحاديث لنفسه وقال

أبو   أنبأان ،حدثنا أبو منصور بن خريون  :قاال ،وأبو احلسن الزاهد ،أخربان أبو القاسم النسيب
أخربين   ،دثين حممد بن إبراهيم األصبهاينح ،حدثين أبو النجيب األرموي ،ر اخلطيببك

حدثنا حممد بن أيب   ،حدثنا حممد بن يوسف   ،حدثنا حممد بن حم ،حممد بن إدريس الوراق 
تركت أان   ،اي أاب فالن تراين أدلس :سئل حممد بن إمساعيل عن خرب حديث فقال :حامت قال

                           .ر ه يل فيه نظوتركت مثله أو أكثر منه لغري  ،لرجل يل فيه نظر عشرة آالف حديث
حدثنا أبو بكر حممد بن   ،وأنباان أبو احلسن علي بن إبراهيم بن نصروية السمرقندي :قال

مسعت حممد بن البخاري  :حدثنا الفربري حممد بن يوسف قال ،أمحد بن مت األشتيخين هبا
 والنيب  خلف النيب   -يعين يف املنام-رأيت أاب عبد هللا حممد بن إمساعيل  :لخبوارزم يقو 

        .قدمه وضع أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل قدمه يف ذلك املوضعفكلما رفع النيب  ،ميشي
حدثنا   ،أنبأان حممد بن أمحد بن حممد  ،أنبأان أبو املظفر النسفي ،أخربان أبو احلسن املوحد

وأبو نصر أمحد ابن أيب حامد  ،وأبو بكر حممد بن أمحد بن مت الشافعي ،مدخلف بن حم
مسعت جنم بن الفضيل من قرييت ماسيت    :مسعنا حممد بن يوسف بن مطر يقول :قالوا ،الباهلي

ورأيت    ،ين يف قرييت ببخارى جالس على طريق املدينةأرأيت فيما يرى النائم ك :خبوارزم يقول
 راجال وحممد بن إمساعيل على أثره ينظر كلما رفع النيب  من املدينةكأنه خيرج رسول هللا

                                                               قدمه فيضع قدمه يف ذلك املكان.
أنبأان   ،حدثنا أبو منصور العطار :قاال ،وأبو احلسن بن قبيس ،أخربان أبو القاسم بن أيب اجلن

أنبأان أبو القاسم   ،وأخربان أبو القاسم بن األشعث ،أنباان أبو سعد املاليين ، فظو بكر احلاأب
مسعت حممد بن   : أنبأان عبد هللا بن عدي قال :قاال ،أنبأان أبو القاسم السهمي ،اإلمساعيلي

 رأيت النيب  :يقول -وكان من أهل الفهم-مسعت النجم بن الفضيل  :يوسف الفربري قال
إذا خطا خطوة خيطو   فكان النيب  ،بن إمساعيل خلفه قرية ماسيت وحممد يف املنام خرج من

                                            يتبع أثره.و  حممد ويضع قدمه على خطوه النيب 
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  :قال ،أنبأان أبو بكر اخلطيب ،حدثنا أبو منصورالعطار :قاال ،وأبو احلسن ،أخربان أبو القاسم
يذكر أنه مسع  ، حممد بن احلسني اجلرجاين من أصبهانن علي بن أمحد بن كتب إيل أبو احلس 

  :مسعت حممد بن يوسف الفربري يقول :أاب أمحد حممد بن حممد بن مكي اجلرجاين يقول
 :فقلت أريد حممد بن إمساعيل البخاري فقال ؟أين تريد : املنام فقال يليف رأيت النيب 

                                                                                       .أقرئه مين السالم
أنبأان خلف ابن   ، أنبأان حممد بن أمحد ،أنبأان هناد بن إبراهيم ،أخربان أبو احلسن املوحد

حممد بن إمساعيل أعلم يف  :مسعت أاب عمرو أمحد بن نصر اخلفاف يقول :قال ،حممد
قال أبو عمرو   .د بن حنبل وغريه بعشرين درجةأمحو  ،احلديث من إسحاق بن راهوية

ومسعت أاب عمرو   :قال. فمين عليه ألف لعنة  يءومن قال يف حممد بن إمساعيل ش :اخلفاف
ال أقدر أن   -يعين  -ذا الباب مللئت منه رعبالو دخل حممد بن إمساعيل من ه :اخلفاف يقول

حدثنا إسحاق بن أمحد   ، ف بن حممدأنبأان خل  ،وأنبأان حممد بن أمحد :أحدث بني يديه.قال
كان حممد بن إمساعيل    :مسعت أاب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي يقول :قال ،بن خلف

  ، جعلك هللا زين هذه األمةاي أاب عبد هللا :عند عبد هللا ابن منري فلما قام من عنده قال له
ي أدرك عبد هللا  أبو عيسى الرتمذ :قال إسحاق بن امحد ، استجيب له فيه :قال أبو عيسى

                                                                                      بن منري. 
اخربين   ،أنبأان أبو عبد هللا احلافظ ،أنبأان أبو بكر البيهقي ،أخربان أبو القاسم زاهر بن طاهر

البخاري إذا   بن إمساعيلكان حممد   :قال ،حدثنا مسبح بن سعيد ،حممد بن خالد املطوعي
فيقرأ يف كل ركعة عشرين آية   ،ليلة من شهر رمضان جيتمع إليه أصحابه فيصلي هبم كان أول

 ،وكذلك يقرأ يف السحر ما بني النصف إىل الثلث من القرآن ،وكذلك إىل أن خيتم القرآن
مه عند  وكان خيتم ابلنهار كل يوم ختمة ويكون خت ،فيختم عند السحر يف كل ثالث ليال

  .                                 عند كل ختم دعوة مستجابة  :ويقول ،اإلفطار كل ليلة
حدثنا أمحد بن   ،أنبأان أبو عبد هللا الغنجار ،أنبأان أبو املظفر النسفي ،أخربان أبو احلسن املوح

يل كان حممد ابن إمساع  :مسعت أاب سعيد بكر بن منري يقول  :حممد بن عمر املقرئ قال
يش هذا إانظروا  :فلما قضى صالته قال ،سبع عشرة مرةعه الزنبور يصلي ذات يوم فلس 

                 .فنظروا فإذا الزنبور قد ورمه يف سبعة عشر موضعا ومل يقطع صالته ؟الذي أذاين يف صاليت
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  ،خريون  حدثنا أبو منصور بن :قاال ،وأبو احلسن املالكني ،أخربان أبو القاسم علي بن إبراهيم
حدثين حممد بن إبراهيم بن حممد   ،حدثين أبو النجيب األرموي ،أنباان أبو بكر أمحد بن علي

حدثنا جدي    ،حدثنا أمحد بن عبد هللا بن حممد ،أخربين أمحد بن علي الفارسي ،األصبهاين
مد بن إمساعيل إىل  دعي حم :قال ،حدثنا حممد بن أيب حامت الوراق  ،حممد بن يوسف الفربري

 ،مث قام للتطوع فأطال القيام ،ا حضرت صالة الظهر صلى ابلقومستان بعض أصحابه فلمب
  ؟انظر هل ترى حتت قميصي شيئا :فلما فرغ من صالته رفع ذيل قميصه فقال لبعض منمعه

فإذا زنبور قد أبره يف ستة عشر أو سبعة عشر موضعا، وقد تورم من ذلك جسده وكان آاثر  
  :فقال ؟كيف مل خترج من الصالة يف أول ما أبرك  :فقال له بعضهم نبور يف جسده ظاهرة،الز 

                                                        كنت يف سورة فأحببت أن أمتها.
قال مسعت الشيخ اإلمام أاب حممد   ،حدثنا أبو احملاسن عبد الرزاق بن حممد الطبسي لفظا

مسعت   :ت اإلمام والدي أاب الفضل رمحه هللا يقولعمس :مد بن أمحد يقولفضل هللا بن حم
مسعت اإلمام الزاهد أاب احلسن يوسف بن ايب ذر البخاري   :القاضي أاب بكر احلريي يقول

لو أن هذا املاء ماء   :مرض حممد بن إمساعيل البخاري فعرض ماؤه على األطباء فقالوا :يقول
 حممد بن إمساعيل وقال: مل ائتدم منذالنصارى فإهنم ال أيتدمون، فصدقهم  ةبعض أساقف
فامتنع عن ذلك حىت أحل عليه املشايخ   ،عالجه اإلدام :فسألوا عن عالجه فقالوا ،أربعني سنة

                         ن أجاهبم أن أيكل بقية عمره يف كل يوم سكرة واحدة مع رغيف.أعلم إىل ببخارى أهل ال
أنبأان   ،حدثنا أبو منصور ابن خريون :قاال  ،اينسن الغس وأبو احل ،أخربان أبو القاسم احلسيين

  ،حدثين حممد بن إبراهيم األصبهاين ، حدثين أبو النجيب األرموي ،أبو بكر أمحد بن علي
مسعت   :مسعت علي بن حممد بن منصور يقول :مسعت أمحد بن علي السليماين يقول :قال

يل فرفع إنسان من حليته قذاه فطرحها كنا يف جملس أيب عبد هللا حممد بن إمساع  :أيب يقول
فلما غفل الناس رأيته مد   ، فرأيت حممد بن إمساعيل ينظر إليها وإىل الناس :قال ،األرضعلى 

فلما خرج من املسجد رأيته أخرجها فطرحها   ،اة من األرض فادخلها يف كمه يده فرفع القذ
                                                                                              على األرض.

حدثنا   ،أنبأان أبو عبد هللا حممد بن أمحد ،أنبأان أبو املظفر النسفي ،أخربان أبو احلسن املوحد
عت أاب مس  :قال ،حدثنا أبو سعيد بكر بن منري ،أبو عمرو أمحد بن حممد بن عمر املقرئ
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وال   ،حد بدرهم شيئا قطأمن  ما اشرتيتمذ ولدت  :عبد هللا حممد بن إمساعيل يقول
كنت آمر إنساان  :  فقال ؟فسألوه عن شراء احلرب والكواغد ،اشرتيت من أحد بدرهم شيئا

حدثنا أبو سعيد بكر   ،حدثنا أمحد بن حممد بن عمر املقرئ ،وأنبأان حممد :قال يشرتي يل.
 ،ابنه أمحد أبو حفصكان محل إىل حممد بن إمساعيل بضاعة أنفذها إليه   :قال ،بن منري

انصرفوا  :فاجتمع بعض التجار إليه ابلعشية فطلبوها منه بربح مخسة آالف درهم فقال هلم
فجاءه من الغد جتار آخرون فطلبوا منه تلك البضاعة بربح عشرة آالف درهم فردهم  .الليلة
ودفع إليهم  الذين طلبوا أول مرة  -يعين-،إين نويت البارحة أن أدفع إليهم مبا طلبوا :وقال

                                                           ال أحب أن أنقض نييت. :آالف درهم وقالبربح مخسة 
مسعت حممد بن   :مسعت بكر بن منري يقول :قال ،حدثنا أبو عمرو املقرئ ،وأنبأان حممد :قال

حدثنا   ،وأنبأان حممد :. قالأرجو أن ألقى هللا وال حياسبين أين أغتبت أحدا :إمساعيل يقول
ال أعرف   :مسعت حممد بن إمساعيل يقول  :مسعت بكر بن منري يقول :أبو عمرو املقرئ قال

                                  .                                               راسان مرجئاخب
مسعت أاب بكر عبد   :از قالحدثنا أبو نصر حممد بن أمحد بن موسى البز  ،وأنبأان حممد :قال

 مسعت أيب :مسعت عبد هللا بن أمحد بن حنبل يقول :الرمحن بن حممد بن علوية األهبري يقول
   .                              ما أخرجت خراسان مثل حممد بن إمساعيل البخاري :يقول

أبو منصور بن   ثنا حد : قاال ،وأبو احلسن بن أيب العباس ،أخربان أبو القاسم بن أيب احلسني
  :قال، أنبأان أبو حازم عمر بن أمحد بن إبراهيم العبدوي ،أنبأان أبو بكر اخلطيب ،عبد امللك 

مسعت جدي  :مسعت جدي أمحد بن عبد هللا يقول :مسعت حممد بن حممد بن العباس يقول
ما استصغرت نفسي عند  :مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول :حممد بن يوسف يقول

                                                               .هورمبا كنت أغرب عليإال عند علي بن املديين  أحد
حدثنا   ،أنبأان حممد بن أمحد غنجار ،أنبأان هناد بن إبراهيم  ،أخربان أبو احلسن بن البقشالن

  :قال ،لفحدثنا إسحاق بن أمحد بن خ ،أبو علي احلسن بن يوسف بن يعقوب اخلفاف
وما  ،عند أحد إال عند علي بن املديين سيما تصاغر نف :مسعت حممد بن إمساعيل يقول

مسعت احلديث من يف إنسان أشهى عندي أن أمسعه من يف علي بن املديين ورمبا كنت أغرب  
                                                                                              عليه وأغرب.
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مسعت   :حدثنا إسحاق بن أمحد بن خلف قال  ،حدثنا خلف بن حممد ،وأنبأان حممد :قال
ومسعت  :قال إسحاق  .ما تصاغرت إيل نفسي إال عند علي بن املديين :ابن إمساعيل يقول

دعوا  :ذكران قول حممد بن إمساعيل هذا لعلي بن املديين فقال :أمحد بن عبد السالم يقول
                                                                     ل مل ير مثل نفسه.حممد بن إمساعيهذا فإن 

أنبأان   ،حدثنا أبو منصور ابن خريون : قال ،وأبو احلسن املالكي ،أخربان أبو القاسم احلسيين
  ي بن حممدحدثنا عل  ،حدثين عبد هللا بن أمحد بن علي السوذرجاين لفظا ،أبو بكر اخلطيب
مسعت   :عت إسحاق بن أمحد بن خلف يقولمس :حدثنا خلف اخليام قال ،هبن احلسن الفقي

ما   ،ما تصاغرت نفسي عند أحدا إال عند علي بن املديين :حممد بن إمساعيل غري مرة يقول
                                         مسعت احلديث من يف إنسان أشهى عندي أن أمسعه من يف علي. 

ما  :بن املديين قول حممد بن إمساعيل ذكر لعلي :قال ،حدثين حامد بن أمحد :وقال إسحاق
ى مثل نفسه. أهو ما ر  ،ذروا قوله :فقال ،تصاغرت نفسي عند أحد إال عند علي بن املديين

أنبأان أبو نصر أمحد بن حممد بن إبراهيم احلازمي  ،وأنبأان علي بن أيب علي املعدل :قال
حدثين فتح بن   ، حدثنا أمحد بن سلمة  ،حدثنا عبد الرمحن بن حممد بن حريث ،يالبخار 

وكان إذا    ،أتيت علي بن املديين فرأيت حممد بن إمساعيل جالسا عن ميينه :النيسابوري قال
                                                                            حدث التفت إليه كأنه يهابه. 

أخربين حممد بن   ،حدثين حممد بن إبراهيم األصبهاين ،وحدثين أبو النجيب األرموي :لقا
حدثنا حممد بن أيب حامت   ،أنبأان حممد بن يوسف ،حدثنا حممد بن حم ، إسحاق الوراق

حاب عمرو بن علي حبديث فقلت  ذاكرين أص :مسعت حممد بن إمساعيل يقول :الوراق قال
ذاكران حممد بن إمساعيل البخاري   :قالوا لهإىل عمرو بن علي ف فسروا بذلك وساروا ،ال أعرفه

.                        حديث ال يعرفه حممد ابن إمساعيل ليس حبديث :فقال عمرو بن علي ،حبديث فلم يعرفه
حدثنا   ،أنبأان أبو عبد هللا حممد بن أمحد ،أنبأان أبو املظفر النسفي ،أخربان أبو احلسن املوحد

مسعت أاب  : حدثنا أمحد بن الضوء قال  ،حدثنا أبو عمرو عامر بن املنتجع  ،حممدخلف بن 
            ما رأينا مثل حممد بن إمساعيل. :يقوالن  ،وحممد بن عبد هللا بن منري ،بكر بن أيب شيبة 

 :مسعت أاب علي احلسني بن إمساعيل الفارسي يقول :قال ،حممد وحدثنا خلف بن :قال
مسعت بندارا حممد بن بشار سنة مثان وعشرين   :هيم البوشنجي يقولمسعت حممد بن إبرا
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                                                             ما قدم علينا مثل حممد بن إمساعيل.  :يقول ،ومائتني
أنبأان   ،حدثنا أبو منصور بن خريون :قاال ،وأبو احلسن بن قبيس  ،قاسم العلويأخربان أبو ال

 ،عن أيب سعد اإلدريسي ،قرأت على احلسني بن حممد أخي اخلالل :قال ،يبو بكر اخلطأب
حدثنا   ،حدثنا حممد بن يوسف الفربري ،حدثين حممد بن حم بن انقب البخاري بسمرقند

ملا دخلت البصرة صرت  :مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول  :قال ، حممد بن أيب حامت
من أهل   : قلت ؟من أين الفىت :بصره علي فقال خرج وقع جملس حممد بن بشار فلما إىل

رمحك هللا هو أبو عبد   :فقال له أصحابه  ،فأمسكت ؟ كيف تركت أاب عبد هللا، قال:  خبارى
                                         خر به منذ سنني.مرحبا مبن أفت :بيدي وعانقين وقال فقام فأخذ ،هللا

حدثنا   ،أنبأان حممد بن أمحد البخاري ،أنبأان هناد بن إبراهيم ،أمحد أخربان أبو احلسن علي بن
مسعت حاشد بن   : حدثنا حممد بن أيب حامت قال ، حدثنا حممد بن يوسف ،حممد بن سعيد

فلما قدم قال حممد بن   ،كنت ابلبصرة فسمعت بقدوم حممد بن إمساعيل  :عيل يقولإمسا
                                                         .            اليوم دخل سيد الفقهاء :بشار
مسعت حممد بن يوسف بن مطر  :قال ،حدثنا أبو نصر حممد بن سعيد ،وأنبأان حممد :قال

حدثين حاشد بن عبد هللا بن عبد الواحد   :مسعت أاب جعفر حممد بن أيب حامت يقول :يقول
                  مساعيل فقيه هذه األمة. بن إ حممد :مسعت يعقوب بن إبراهيم الدورقي يقول :قال
أاب سعيد حامت بن حممد   مسعت :قال ، حدثنا أمحد بن أيب حامد الباهلي ،وأنبأان حممد :قال

لو أن أهل اإلسالم  :مسعت موسى بن هارون احلمال ببغداد يقول عندي :بن حازم يقول
                              وا عليه.اجتمعوا على أن ينصبوا مثل حممد بن إمساعيل آخر ما قدر 

د بن أيب حدثنا حمم ، حدثنا حممد بن يوسف ،حدثنا حممد بن سعيد ،وأنبأان حممد :قال
ما يف   :مسعت العلماء ابلبصرة يقولون :مسعت عبد هللا بن سعيد بن جعفر يقول :حامت قال

ن سعيد: وأان أقول مثل الدنيا مثل حممد بن إمساعيل يف املعرفة والصالح، قال عبد هللا ب
                                                                                      قوهلم.

أبو منصور حممد   : حدثناقاال ،وأبو احلسن علي بن أمحد ،أخربان أبو القاسم علي بن إبراهيم
أبو طالب  وأنبأان ح .ألشقرأخربين احلسن بن حممد ا ،أنبأان أبو بكر اخلطيب ،بن عبد امللك 

أنبأان أبو املظفر هناد بن إبراهيم  :قاال ، وأبو نصر املعمر بن حممد البيع ، بن يوسف
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حدثنا أبو نصر حممد بن سعيد بن أمحد بن سعيد  ،أنبأان حممد بن أيب بكر :قاال،النسفي
ت حممد عمس : حدثنا حممد بن أيب حامت الوراق قال ،حدثنا حممد بن يوسف بن مطر  ،التاجر

كنت عند أيب عاصم النبيل فرأيت عنده :بن قتيبة قريب أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل يقول 
ابن من ؟ فقال: ابن إمساعيل، فقلت   :قلت ،من خبارى :قال ؟غالما فقال له من أين أنت 

                                                                                                              هذا الغالم يناطح الكباش. :له: أنت قرابيت فعانقته. فقال يل رجل يف جملس أيب عاصم
أنبأان   ،أنبأان أبو املظفر هناد بن إبراهيم ،أخربان أبو احلسن علي بن أمحد بن احلسن املوحد

حدثنا عبد   ،غداديلبا حدثنا أبو احلسن عبد هللا بن موسى بن احلسني ،أبو عبد هللا الغنجار
ما رأيت   :مسعت احلسني بن حممد املعروف بعبيد لعجل يقول :املؤمن بن خلف التميمي قال

ورأيت أاب زرعة وأاب   .ومسلم احلافظ مل يكن يبلغ حممد ابن إمساعيل ،مثل حممد بن إمساعيل
د  محم فذكرت له قصة ،يقول جيلسون جبنبه ستمعون إىل حممد بن إمساعيل أي شيءحامت ي

وكان أعلم  ،كان حممد بن إمساعيل أمة من األمم  ،ما له وحملمد بن إمساعيل :بن حيىي فقال
                                  إمساعيل دينا فاضال حيسن كل شيء. وكان حممد ابن ،من حممد بن حيىي بكذا وكذا

أنبأان   ،ور ابن خريوننصم أبو : حدثنا قاال  ،وأبو احلسن الغساين ،أخربان أبو القاسم احلسيين
أنبأان أبو مسلم عبد الرمحن بن حممد  ،وأخربين حممد بن علي املقرئ :قال ،أبو بكر اخلطيب

سألت أاب علي  :قال ،أنبأان عبد املؤمن بن خلف النسفي ،بن عبد هللا بن مهران احلافظ
: عن أي فقال ، وعبد هللا ابن عبد الرمحن ،وأيب زرعة ،صاحل بن حممد عن حممد بن إمساعيل

 ،حممد بن إمساعيل :فقال ؟علمهم ابحلديث: من أفقلت ؟ل فهم خمتلفون يف أشياءشيء تسأ
ليس هو من  :فقال، فقلت عبد هللا ابن عبد الرمحن؟ وأبو زرعة أحفظهم وأكثرهم حديثا 

                                           .                                                شيءهؤالء يف 
ق : حدثنا يعقوب بن إسحاقال حممد بن العباس العصمي :قال ،قال وأنبأان أبو بكر الربقاين 

: ما رأيت وذكر البخاري فقال ،قال أبو علي صاحل بن حممد األسدي :قال ،بن حممود
                                                                                           خراسانيا أفهم منه.

حدثنا   ،أنبأان حممد بن أمحد البخاري ،أنبأان هناد بن إبراهيم ،أخربان أبو احلسن علي بن أمحد
ومسعت حاشد بن   : حدثنا حممد بن أيب حامت قال ، حدثنا حممد بن يوسف ،حممد بن سعيد

ه ممن  مساعيل أفقحممد بن إ :أيب بكر املديينقال يل أبو مصعب أمحد بن  :عبد هللا يقول
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و أدركت مالكا ل :جاوزت احلد فقال أبو مصعب :فقال رجل من جلسائه ،عندان وأبصر
واحلديث. قال  هجه حممد بن إمساعيل لقلت كالمها واحد يف الفقونظرت إىل وجهه وو 

جالسا على السرير وحممد بن   رأيت إسحاق بن راهوية :ومسعت حاشد بن إمساعيل يقول
حدثنا عبد الرزاق حىت مر على حديث فأنكر عليه حممد بن   :يقولحاق وإس ،إمساعيل معه

اي معشر أصحاب احلديث أنظر إىل  :فقال إسحاق بن راهوية  ،إمساعيل فرجع إىل قول حممد
ه الناس  ليفإنه لو كان يف زمان احلسن بن أيب احلسن الحتاج إ ،هذا الشاب واكتبوا عنه
                                                                                            .ملعرفته ابحلديث وفهمه 

أنبأان أبو بكر   :قاال ،وأبو احلسن مكي بن أيب طالب ، أخربان أبو سعد إمساعيل بن أيب صاحل
حدثين أبو    ، أمحد بن حممد النسوي أبو سعيد ، حدثينأنبأان أبو عبد هللا احلافظ ،بن خلف

عتللت بنيسابور  إ :مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول :قال ،ن سليمحسان مهيب ب
  :فعادين إسحاق بن راهوية يف نفر من أصحابه فقال يل ،علة خفيفة وذلك يف شهر رمضان

 :لتفق !خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة :فقال ،نعم :فقلت ؟أفطرت اي أاب عبد هللا
من   :؟ قال: قلت لعطاء من أي املرض أفطرقال اخربان عبدان عن ابن املبارك عن ابن جريج

: ومل يكن هذا قال البخاري ﴾فمن كان منكم مريضا ﴿ أي مرض كان كما قال هللا عز وجل
عند إسحاق.                                                                             

  ،أنبأان أبو عبد هللا حممد بن أمحد ،نسفيأنبأان أبو املظفر ال ،أخربان أبو احلسن بن البقشالن
ا حممد ابن  حدثن ،حدثنا حممد بن يوسف بن مطر  ،حدثنا أبو نصر حممد بن سعيد التاجر

ما رأيت   :مسعت عبدان يقول  :مسعت عمر بن حفص األشقر يقول :قال ،أيب حامت الوراق 
                                         -وأشار بيده إىل حممد بن إمساعيل-بعيين شااب أبصر من هذا  

ه هذ:حممد بن إمساعيل فقيه مسعت نعيم بن محاد يقول :ومسعت صاحل بن مسمار يقول :قال
وأبو   ،حدثنا أبو عمرو أمحد بن حممد بن عمر املقرئ ،وأنبأان حممد بن أمحد :قال األمة.

مسعت حممد بن   ،ولمسعنا أاب سعيد بكر بن منري يق :قال ،نصر أمحد بن أيب حامد الباهلي
كنت عند أيب حفص أمحد بن حفص أمسع    :إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي يقول

فمر أبو حفص على حرف ومل يكن   ، من كتاب والدي -جامع سفيان- -كتاب اجلامع 
  ،فراجعته الثالثة ،فراجعته الثانية فقال كذلك  ،الثانية كذلك  :فقال ،عندي ما ذكر فراجعته
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فقال أبو   ، هذا ابن إمساعيل بن إبراهيم بن بردزبة :فقالوا ؟من هذا : ة مث قالسكت سويع
                                                          هذا يصري يوما رجال.وأحفظوا فإن  هو كما قال :حفص

  الزراع.هو ابلبخارية وابلعربية ابن بردزبة  :مسعت بكر بن منري يقول ،أبو نصر الباهلي :قال
   :حدثنا أبن أيب حامت قال ،حدثنا حممد بن يوسف   ،وأنبأان حممد حدثنا حممد بن سعيد :قال

حممد  لفض  :مسعت رجاء بن املرجى يقول :مرو املستنري بن عتيق البكري يقولمسعت أاب ع
اي أاب حممد كل ذلك   :فقال له رجل ،بن إمساعيل على العلماء كفضل الرجال على النساء

                                          : هو آية من آايت هللا ميشي على ظهر األرض.لقاف ؟مبرة
أبو منصور بن  : حدثنا قاال ،وأبو احلسن بن قبيس ،م علي بن إبراهيمأخربان أبو القاس

عن  ،قال: قرأت على احلسني بن حممد أخي اخلالل ،أنبأان أبو بكر أمحد بن علي ،خريون
حدثنا حممد بن   ،حدثين حممد بن حم بن انقب البخاري بسمرقند ،يسيأيب سعد اإلدر 
أخرجت  :مسعت علي بن حجر يقول : حدثنا حممد بن أيب حامت قال  ،يوسف الفربري
وعبد هللا بن   ،وحممد بن إمساعيل البخاري ببخارى  ، أاب زرعة الرازي ابلري : خراسان ثالثة

                                 أفقههم.هم و مأبصرهم وأعل وحممد بن إمساعيل عندي  ،عبد الرمحن بسمرقند
  ،أنبأان أبو عبد هللا غنجار ،أنبأان هناد بن إبراهيم ،و احلسن علي بن أمحدأخربان هبا عالية أب

حدثنا حممد بن يوسف بن مطر  ،حدثنا أبو نصر حممد بن سعيد بن أمحد بن سعيد التاجر
أخرجت   :مسعت علي بن حجر يقول :مت الوراق يقولمسعت أاب جعفر حممد بن أيب حا :قال

 ،وعبد هللا بن عبد الرمحن بسمرقند ، بن إمساعيل ببخارىوحممد   ،أبو زرعة : خراسان ثالثة
                                                .عيل عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقههموحممد بن إمسا

أنبأان أبو    ،أبو منصور العطار: حدثناقاال ،ملالكيوأبو احلسن ا ،أخربان أبو القاسم النسيب
حدثنا خلف بن   ،أنبأان حممد بن أيب بكر ،ن حممد بن األشقرأخربين احلسن ب ،بكر اخلطيب

 :مسعت أاب رجاء قتيبة بن سعيد يقول : قال ،حممد حدثنا أبو عمرو نصر بن زكراي املروزي
، وزكراي بن حيىي اللؤلؤي ،نبن عبد الرمحوعبد هللا  ،حممد بن إمساعيل :شباب خراسان أربعة

                                                                          واحلسن بن شجاع البلخي. 
حدثنا أبو    ، أنبأان أبو عبد هللا البخاري ،أنباان أبو املظفر النسفي ،أخربان أبو احلسن املوحد

حدثنا حممد بن ايب حامت   ،ف بن مطرمد بن يوسحدثنا حم ،نصر حممد بن سعيد التاجر
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من عمري يف عمر  -يعين–لو قدرت أن أزيد  :ىي بن جعفر يقولقال مسعت حي ،الوراق
وموت حممد بن إمساعيل  ،فإن مويت يكون موت رجل واحد ،حممد بن إمساعيل لفعلت

                            .                                                         ذهاب العلم
أنبأان   ،أبو منصور بن عبد امللك : حدثناقاال ،سن الزاهدوأبو احل  ،أخربان أبو القاسم العلوي

 ،أنباان حممد بن نعيم الضيب ،أخربين حممد بن أمحد بن يعقوب  ،أمحد بن علي بن اثبت
  :البخاري قالأنبأان مسبح بن سعيد  ، أخربين أبو بكر حممد بن خالد املطوعي ببخارى
 ،واحلجاز ،أيت العلماء ابحلرمنيقد ر  :مسعت عبد هللا بن عبد الرمحن السمرقندي يقول

                               هللا حممد بن إمساعيل البخاري. فما رأيت فيهم أمجع من أيب عبد ،والعراقني ،والشام
  :ظ يقولحممد بن يعقوب احلافمسعت أاب عبد هللا  :قال ،وأنبأان حممد بن نعيم الضيب :قال

وهو يسأله   بني يدي حممد بن إمساعيل البخاري رأيت مسلم بن احلجاج :مسعت أيب يقول
سؤال الصيب املتعلم.                                                                       

حدثنا   ،نجارد بن أمحد غأنبأان حمم ،أنبأان هناد النسفي ،أخربان أبو احلسن الشافعي املوحد
مسعنا أاب جعفر   :قاال ، وخلف بن حممد ،أبو أمحد حممد بن عبد هللا بن يوسف الشافعي

 وددت أين :مسعت عبد هللا بن محاد اآلملي يقول :حممد بن يوسف بن الصديق الوراق يقول
                       شعرة يف صدر حممد بن إمساعيل.                                               

مسعت أاب عمرو أمحد بن نصر اخلفاف   : قال ،أنبأان خلف بن حممد ،وأنبأان غنجار  :قال
                    حدثنا حممد بن إمساعيل البخاري التقي النقي العامل الذي مل أر مثله. :يقول
عفر أبو جقال  :قال ، حدثنا حممد بن سعيد حدثنا حممد بن يوسف ،وأنبأان غنجار  :قال

 ،دخلت البصرة :ومسعت حممود بن النضر أاب سهل الشافعي يقول : أيب حامت حممد بن
فكلما جرى ذكر حممد بن إمساعيل فضلوه على   ،ورأيت علماءها ،والكوفة ،واحلجاز ،والشام

  .                                                                                   أنفسهم
حدثنا أبو ذر حممد ابن   ،حدثنا أبو حممد عبد هللا بن أمحد اخلوالين ،وأنبأان غنجار  :لقا

ملا قدم أبو عبد   :مسعت أاب معشر محدوية بن اخلطاب يقول :قال  ،حممد بن يوسف القاضي
وتلقاه من تلقاه من الناس وازدمحوا عليه  ،هللا حممد بن إمساعيل من العراق قدمته األخرية

فكيف لو رأيتم   :ذلك وفيما كان من كرامة الناس وبرهم له فقال  فقيل له يف ،بره وابلغوا يف
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                      ؟.                                                                يوم دخولنا البصرة 
مسعت حممد بن يوسف   :مسعت أاب صاحل خلف بن حممد يقول  :قال ،وأنبأان غنجار  :قال
وكان اجتمع يف جملسه   ،رأيت حملمد بن إمساعيل ثالث مستملني ببغداد :عاصم يقولبن 

                    .                                                       زايدة على عشرين ألف رجل
 :خلف يقول  مسعت إسحاق بن أمحد بن : حدثنا خلف بن حممد قال ،وأنبأان غنجار  :قال

اعيل بضعة عشر أو حزرت يف جملس حممد بن إمس :مد يقولي صاحل بن حم مسعت أاب عل 
حدثنا خلف بن حممد حدثنا إسحاق بن أمحد بن    ،وأنبأان غنجار :قال مخسة عشر ألفا.

حزرت يف جملس حممد بن   :مسعت أاب سعيد احلسن بن حممد الذهيب يقول :قال ،خلف
د مستملي حممد بن إمساعيل عبد حمموكان أبو علي صاحل بن  إمساعيل عشرين ألفا، قال:

  ،وابو احلسن مكي بن أيب طالب ،أخربان أبو سعدإمساعيل بن أمحد بن عبد امللك  ببغداد.
مسعت حيىي بن عمرو   :قال ،أنبأان أبو عبد هللا احلاكم ،أنبأان أمحد بن علي بن خلف :قاال

د  كتب أهل بغدا  :يه يقولمد بن عبد الرمحن الفقمسعت أاب العباس حم :بن صاحل الفقيه يقول
أنبأان سعيد   ،ح وأخربان أبو عبد هللا احلسني بن عبد امللك  بخاري.إىل حممد بن إمساعيل ال
 :مسعت أاب العباس الدغويل يقول :مسعت أاب بكر اجلوزقي يقول :بن أمحد بن حممد قال

 ،لنسفيو املظفر اأنبأان أب ،ح وأخربان أبو احلسن املوحد .مسعت عبد اجمليد بن إبراهيم يقول
حدثنا أبو احلسن عبد الرمحن بن حممد بن حامد بن  ،أنبأان أبو عبد هللا حممد بن أمحد

مسعنا حممد بن عبد الرمحن  :قاال ، وحممد بن العباس بن أمحد اهلروي ،إدريس البخاري
مد بن إمساعيل  حم كتب إىل  :مسعت عبد اجمليد بن إبراهيم البوشنجي يقول :ولالدغويل يق

 :   قلبخاري من العراا

 املسلمون خبري ما بقيت هلم   ....   وليس بعدك خري حني تفتقد        

  ،وأبو احلسن عبيد هللا بن حممد ابن أمحد  حممد بن الفضل الفراوي الفقيه،أخربان أبو عبد هللا 
  أنبأان حممد بن عبد هللا ،أنبأان أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى احلافظ :قاال

مسعت حممد بن علي  :مسعت أاب جعفر حممد بن صاحل بن هانئ يقول :قال ،احلافظ
 ،القرآن كالم هللا ليس مبخلوق :مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول :الشحامي يقول
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 ،وأهل الشام ،والبصرة ،وأهل الكوفة  ،واملدينة ،أهل مكة ،أهل احلجاز :عليه أدركنا علماء
                                                                    ان.، وعلماء أهل خراسومصر

مسعت  :أنبأان أبو عبد هللا البخاري قال ، أنبأان هناد القاضي ،أخربان أبو احلسن علي بن أمحد
 :بن مطر يقول: مسعت حممد بن يوسف ن حاضر العبسي يقولأاب بشر حممد بن أمحد ب

والقرآن كالم هللا غري  ،قول وعمل بال شك  :فقال ؟إلميانسألت حممد بن إمساعيل عن ا
                                                             .، ومن قال خملوق فهو كافرخملوق

أنبأان   ،أبو منصور العطار: حدثناقاال ،وأبو احلسن بن قبيس ،أخربان أبو القاسم بن أيب اجلن
 :أنبأان حممد بن نعيم الضيب قال ،بن أمحد بن يعقوب   حممدأخربين ،أبو بكر أمحد بن علي

مسعت حممد بن   :مسعت احلسن بن حممد ابن جابر يقول :مسعت حممد بن حامد البزاز يقول
ىل هذا الرجل الصاحل فامسعوا اذهبوا إ :سابور قالحيىي ملا ورد حممد بن إمساعيل البخاري ني

 جمالس حممد بن  ى السماع منه حىت ظهر اخللل يف: فذهب الناس إليه وأقبلوا عل منه، قال
                                                            حيىي فحسده بعد ذلك وتكلم فيه.

أنبأان عبد    ،أنبأان علي بن حممد املصيصي ،نأخربان أبو القاسم اخلضر بن احلسني بن عبدا
حدثنا أبو   ،س أمحد بن احلسن الرازيبو العباحدثنا أ ،هللا بن أمحد بن احلسن النيسابوري

ورد نيسابور اجتمع   أمحد بن عدي قال: ذكر يل مجاعة من املشايخ أن حممد بن إمساعيل ملا
قت من مشايخ نيسابور ملا رأى  حسده من كان يف ذلك الو  ،عقد له اجمللسالناس عليه و 

عيل يقول اللفظ  بن إمسا إن حممد :فقال ألصحاب احلديث .إقبال الناس إليه وأجتماعهم
 :فلما حضر الناس جملس البخاري قام إليه رجل فقال ،ابلقرآن خملوق فامتحنوه به يف اجمللس

عنه البخاري ومل   فأعرض ؟اي أاب عبد هللا ما تقول يف اللفظ ابلقرآن خملوق أو غري خملوق
مث قال يف الثالثة   ،جيبه  فأعرض عنه ومل ،وأعاد عليه القول !اي أاب عبد هللا :فقال الرجل ،جيبه

 ةوأفعال العباد خملوق القرآن كالم هللا غري خملوق :قال ،فالتفت إليه حممد بن إمساعيل
                             منزله. وقعد البخاري يف ،فشغب الرجل وشغب الناس وتفرقوا عنه، واالمتحان بدعة

أنبأان أبو   ،هيم النسفي املظفر هناد بن إبراأنبأان القاضي أبو  ،أخربان أبو احلسن علي بن أمحد
حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد ابن محدان بن غارم     ،عبد هللا حممد بن أمحد بن حممد البخاري

حدثنا أبو سعيد حامت بن أمحد بن حممود : قاال ،وأبو عمرو أمحد بن عمر املقرئ ،الزندي
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مساعيل البخاري نيسابور  حممد بن إملا قدم  :مسعت مسلم بن احلجاج يقول : قال  ،الكندي
استقبلوه من  ،ما رأيت واليا وال عاملا فعل به أهل نيسابور ما فعلوا مبحمد بن إمساعيل

من اراد أن يستقبل حممد بن  :وقال حممد بن حيىي الذهلي يف جملسه .مرحلتني وثالث مراحل
  ،امة علماء أهل نيسابورفاستقبله حممد بن حيىي وع ،إمساعيل غدا فليستقبله فإين استقبله

ال تسألوه عن شئ من  :فقال لنا حممد بن حيىي :قال ،فدخل البلد فنزل دار البخاريني
وكل  ،مث مشت بنا كل حروري   ،فيه وقع بيننا وبينهالكالم فإنه إن أجاب خبالف ما حنن 

قال فازدحم الناس على حممد بن إمساعيل حىت  .وكل مرجئ خبراسان ،وكل جهمي ،رافضي
فلما كان يوم الثاين أو الثالث قام إليه رجل فسأله عن اللفظ  : قال ،امتأل الدار والسطوح

فقال  ، فوقع بني الناس اختالف  : قال ،أفعالنا خملوقة وألفاظنا من أفعالنا :فقال ؟ابلقرآن
فوقع بينهم اختالف حىت تواثب   ،مل يقل :وقال بعضهم ،لفظي ابلقرآن خملوق :بعضهم قال
                                           فاجتمع أهل الدار فاخرجوا الناس من الدار. ،بعض بعضهم إىل

أنبأان   ،أنبأان أبو بكر البيهقي :قاال ،وأبو احلسن سبط البيهقي  ،أخربان أبو عبد هللا الفراوي
مد بن  أنبأان حم ،حدثنا أبو بكر حممد بن أيب اهليثم املطوعي ببخارى ،أبو عبد هللا احلافظ

أما أفعال العباد  :مسعت أاب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري يقول :قال ،سف الفربرييو 
عن ربيع بن    ،حدثنا أبو مالك  ،حدثنا مروان بن معاوية ، عبد هللاثنا علي بن دفقد ح ،خملوقة
أن هللا يصنع كل صانع   ) :قال النيب صلى هللا عليه وسلم  :قال ،عن حذيفة ،خراش

  :. قال أبو عبد هللا البخاري﴾وهللا خلقكم وما تعملون ﴿وتال بعضهم ذلك  (، وصنعته
ما زلت أمسع أصحابنا   :سعيد يقولمسعت حيىي بن  :ابن سعيد يقول ومسعت عبيد هللا

 ،حركاهتم وأصواهتم وأكساهبم وكتابتهم خملوقة  :قال البخاري .أفعال العباد خملوقة  :يقولون
يف القلوب فهو كالم   ىور واملكتوب املوع املثبت يف املصاحف املسطفأما القرآن املتلو املبني

 ،﴾بل هو آايت بينات يف صدور الذين أوتوا العلم  ﴿قال هللا عز وجل   ،هللا ليس مبخلوق
قال هللا عز   ،فأما األوعية فمن يشك يف خلقها :وقال إسحاق بن إبراهيم :قال البخاري

   ،﴾بل هو قرآن جميد يف لوح حمفوظ  ﴿ل قاو  ﴾وكتاب مسطور يف رق منشور ﴿ وجل
حدثنا روح بن : لقال حممد بن إمساعي ﴾وما يسطرون  ﴿: فذكر أنه حيفظ ويسطر وقال

  :قال ﴾والطور وكتاب مسطور  ﴿أنبأان سعيد عن قتادة  ،حدثنا يزيد بن زريع ،عبد املؤمن
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  ،حدثنا آدم :لقال حممد بن إمساعي . هو الكتاب  ﴾يف رق منشور ﴿، املسطور املكتوب 
يف رق    ﴿صحف مكتوبة  ﴾وكتاب مسطور﴿حدثنا ورقاء عن ابن أيب جنيح عن جماهد 

                                                                                       .يف صحف ﴾منشور 
  ، ننصور بن خريو حدثنا أبو م :قاال ،وأبو احلسن املالكي ،أخربان أبو القاسم علي بن إبراهيم

أنبأان عبد   ،أنبأان أبو بكر اإلمساعيلي ،أنبأان أمحد بن حممد بن غالب  ،أنبأان أبو بكر اخلطيب
سئل حممد بن إمساعيل  :ومسعه يقول  ،حدثين حممد بن خشنام ،هللا بن حممد بن سيار 

  ،سعيدعن حيىي بن  -يعين أاب قدامة-حدثين عبيد هللا بن سعيد   :بنيسابور عن اللفظ فقال
عد ذاك ترجع عن هذا القول فقالوا له ب :قال ،فمرقوا عليه ،أعمال العباد كلها خملوقة: قال

أعجبين و  ،ال أفعل إال أن جتيئوا حبجة فيما تقولون أقوى من حجيت :قال ،حىت يعودوا إليك 
                                                                    من حممد بن إمساعيل ثباته. 
  ،أنباان أبو حممد النيسابوري ،ءأنبأان أبو القاسم بن أيب العال ،أخربان أبو القاسم بن عبدان

 :مسعت أاب بكر اإلمساعيلي يقول :قال ،أنبأان أبو أمحد بن عدي ،حدثنا أبو العباس الرازي
ال   :الق ! قيل حملمد بن إمساعيل ترجع عما قلت ليعود الناس إليك  :مسعت الفرهياين يقول

                                                                                  حاجة يل فيهم.
  ،أبو منصور بن عبد امللك حدثنا  :قاال ،وأبو احلسن بن قبيس ،أخربان أبو القاسم النسيب

أنبأننا أبو   ،أنباان أبو سعيد حممد بن حسنوية بن إبراهيم البيوردي ،أنبأان أبو بكر اخلطيب
مسعت حممد بن   :مسعت أاب حامد الشرقي يقول :قال ، سعيد حممد بن عبد هللا بن محدون

فمن لزم استغىن عن  ، القرآن كالم هللا غري خملوق من مجيع جهاته وحيث يتصرف :حيىي يقول
ومن زعم أن القرآن خملوق فقد كفر وخرج عن  ،اللفظ وعما سواه من الكالم يف القرآن

يستتاب فإن اتب وإال ضربت عنقه وجعل ماله فيئا بني املسلمني  ،وابنت منه امرأته ناإلميا
قال ال أقول خملوق أو غري خملوق فقد ضاهى  ومن وقف و  ،ومل يدفن يف مقابر املسلمني 

ومن ذهب بعد  ،ومن زعم ان لفظي ابلقرآن خملوق فهذا مبتدع ال جيالس وال يكلم ،الكفر
إمساعيل البخاري فاهتموه فأنه ال حيضر جملسه إال من كان على مثل  جملسنا هذا إىل حممد بن

                                                                                      مذهبه.
مسعت أاب   :مسعت احلسن بن أمحد بن شيبان يقول :قال ،: وأنبأان أبو حازم العبدويقال
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جنازة أيب عثمان سعيد بن  حممد بن إمساعيل البخاري يف رأيت :حامد األعمشي يقول
ومر فيه حممد بن إمساعيل   ،وعلل احلديث لكىناسأله عن األسامي و ي حممد بن حيىيو مروان 

فما أتى على هذا شهر حىت قال حممد بن   ،﴾قل هو هللا أحد  ﴿مثل السهم كأنه يقرأ 
م كتبوا إلينا من بغداد أنه تكلم يف اللفظ هنفإ ، من خيتلف إىل جملسه ال خيتلف إلينا أال :حيىي

فأقام حممد بن إمساعيل ههنا مدة وخرج إىل  ، وال تقربوه ومن يقربه فال يقربنا ،وهنيناه فلم ينته
                                                                                      خبارى.

أنبأان أبو حممد عبد هللا ابن   ،أبو القاسم بن أيب العالءأان أنب ،أخربان أبو القاسم بن عبدان
مسعت عبد اجمليد   :قال ،حدثنا أبو أمحد بن عدي ،حدثنا أمحد بن إمساعيل الرازي ،أمحد
ما لك   ةاي أب :قلت أليب :بن حممد بن حيىي يقولان مسعت حيك قول:مسعت أيب ي :يقول

العلم ؟ قال: رأيته مبكة يتبع   جاله يفمن ر لست و  -يعين حممد بن إمساعيل -وهلذا الرجل
حدا  أدخلت مكة ومل أعرف هبا  :فبلغ ذلك حممد بن إمساعيل فقال ،صة كويف قدريمسح

صة هذا قد عرف احملدثني فكنت أتبعه ليفيدين من احملدثني فأي مسحوكان  ،من احملدثني
                                                                                     عتب يف هذا ؟! 

حدثنا أبو   ،أنبأان أبو عبد هللا الغنجار ،أنبأان هناد بن إبراهيم  ،أخربان أبو احلسن بن البقشالن
مسعت أاب عمر أمحد بن نصر بن إبراهيم النيسابوري   :قال ،صاحل خلف بن حممد بن إمساعيل

ق القرشي ومعنا حممد بن نصر إسحاأيب كنا يوما عند   :املعروف ابخلفاف ببخارى يقول
مسعته يقول من زعم  :فجرى ذكر حممد بن إمساعيل البخاري فقال حممد بن نصر ،املروزي

اي أاب عبد هللا فقد خاض  :فقلت له ،أين قلت لفظي ابلقرآن خملوق فهو كذاب فإين مل أقله
  :بو عمرو اخلفافال أ. ق ليس إال ما أقول وأحكي له عين :فقال  ، الناس يف هذا وأكثروا فيه

اي أاب عبد    :فقلت ،فأتيت حممد بن إمساعيل فناظرته يف شئ من احلديث حىت طابت نفسه
من  :اي أاب عمرو أحفظ ما أقول :فقال يل !هللا ههنا رجل حيكي عنك أنك قلت هذه املقالة

  ، ومكة ،واملدينة ، والكوفة ،وبغداد ،وحلوان ، ومهذان ،والري ،وقومس ،زعم من أهل نيسابور
فإين مل أقل هذه املقالة إال أين قلت   ،أين قلت لفظي ابلقرآن خملوق فهو كذاب  ،والبصرة

                                                                        أفعال العباد خملوقة.
عباس  حدثنا أبو ال ، دويةحدثنا أبو نصر أمحد بن سهل بن مح  ،وأنبأان أبو عبد هللا :قال
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أان توليت دفن حممد بن إمساعيل ملا   ل:قال مسعت إبراهيم بن حممد يقو  ،بسام الفضل بن
أن أدفنه هبا فلم يرتكين صاحب لنا من  دت محله إىل مدينة مسرقند ألجلأر  ،مات خبرتنك 

يل قال  ،الذي كنت فيه فلما أن فرغنا ورجعت إىل املنزل  ، أهل سكجكث فدفناه هبا
القرآن كالم  :قال ؟اي أاب عبد هللا ما تقول يف القرآن :أمس قلت سألته قال  :صاحب القصر
فقلت له إن الناس يزعمون أنك تقول ليس يف املصاحف قرآن وال يف  :قال .هللا غري خملوق
إين أقول كما قال هللا   ،أسغفر هللا أن تشهد علي بشئ مل تسمعه مين :فقال ،صدور الناس

يف املصاحف قرآن ويف صدور الناس قرآن فمن قال غري  :أقول، ﴾وكتاب مسطور والطور ﴿
                                             هذا يستتاب فإن اتب وإال فسبيله سبيل الكفر .

مسعت أاب سعيد   :مسعت أاب عمرو أمحد بن حممد املقرئ يقول :قال ،وأنبأان أبو عبد هللا :قال
بعث األمري خالد بن أمحد الذهلي وايل خبارى إىل   :بكر بن منري بن خليد بن عسكر يقول

فقال حممد بن   !حممد بن إمساعيل أن أمحل إىل كتاب اجلامع والتاريخ وغريمها ألمسع منك 
لك إىل شئ منه  فإن كانت  ،له إىل أبواب الناسأذل العلم وال أمحال أان  :إمساعيل لرسوله

لطان فامنعين من  ك هذا فأنت سوإن مل يعجب ، حاجة فاحضرين يف مسجدي أو يف داري
من سئل عن  ) :ملسو هيلع هللا ىلص ألين مل أكتم العلم لقول النيب ، اجمللس ليكون يل عذر عند هللا يوم القيامة

                   . هما هذافكان سبب الوحشة بين :قال (، علم فكتمه أجلم بلجام من انر
أنبأان   ،ر بن خريونمنصو أبو حدثنا  : قاال ،وأبو احلسن الغساين  ،أخربان أبو القاسم العلوي

  ،أنبأان حممد ابن عبد هللا احلافظ ،أخربين حممد بن علي بن أمحد املقرئ ،أبو بكر اخلطيب
كان    :احلافظ يقول مسعت أاب بكر بن أيب عمرو :مسعت حممد بن العباس الضيب يقول :قال

لد بن أمحد  خا  أن -يعين خبارى-سبب مفارقة أيب  عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري البلد 
ل أن حيضر منزله فيقرأ اجلامع والتاريخ على أوالده أس ،الذهلي األمري خليفة الطاهرية ببخارى 
فراسله أن يعقد جملسا ألوالده ال حيضره غريهم فامتنع  ،فامتنع أبو عبد هللا عن احلضور عنده

د بن أمحد  فاستعان خال  ،ال يسعين أن أخص ابلسماع قوما دون قوم :عن ذلك أيضا وقال
ريث بن أيب الورقاء وغريه من اهل العلم ببخارى عليه حىت يكلموه يف مذهبه ونفاه عن حب

اللهم أرهم ما قصدوين به يف أنفسهم  :فقالالبلد فدعا عليهم أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل 
ن  اهرية أبطه إال أقل من شهر حىت ورد أمر الفأما خالد فلم أيت علي .أوالدهم وأهاليهم
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فنودي عليه وهو على أاتن وأشخص على أكاف مث صار عاقبة أمره إىل ما قد   ، عليهينادى 
  ،أى فيها ما جيل عن الوصفوأما حريث بن أيب الورقاء فإنه ابتلى ابهله فر  .اشتهر وشاع

                                     وأما فالن أحد القوم ومساه فإنه ابتلي أبوالده أراه هللا فيهم البالاي.
 :قال نأنبأان أمحد بن احلسن الرازي  ، وحدثين حممد بن أيب احلسن الساحلي :قال اخلطيب

 ،أنبأان أبو القاسم املصيصي ،ألزديمسعت أاب أمحد بن عدي يقول:ح وأخربان أبو القاسم ا
حدثنا أبو   ،حدثنا أبو العباس أمحد بن احلسن الرازي ،أنبأان أبو حممد النيسابوري اخلفاف

جاء حممد بن   :مسعت عبد القدوس بن عبد اجلبار السمرقندي يقول :قال ،محد بن عديأ
 ،ا أقرابء فنزل عندهمإمساعيل إىل خرتنك قرية من قرى مسرقند على فرسخني منها وكان له هب 

اللهم أنه قد   : فسمعته ليلة من الليايل وقد فرغ من صالة الليل يدعو ويقول يف دعائه :قال
ىت قبضه هللا تعاىل وقربه  فما مت الشهر ح :قال ،ض مبا رحبت فاقبضين إليك ضاقت علي األر 

                              .                                                             خبرتنك 
حدثنا أبو منصور بن    :قاال ،وأبو احلسن بن أيب العباس ،أخربان أبو القاسم بن أيب اجلن

حدثنا حممد   ه،ي بن أيب حامد األصبهاين يف كتابأنبأان عل  ،أان أبو بكر اخلطيبنب أ ،خريون
رأيت النيب  :قال ،مسعت عبد الواحد بن آدم الطواويسي :بن حممد بن مكي اجلرجاين قال

  :فسلمت عليه فرد السالم فقلت ،ومعه مجاعة من أصحابه وهو واقف يف موضع ذكره ملسو هيلع هللا ىلص
فلما كان بعد اايم بلغين  ،ظر حممد بن إمساعيل البخارينتأ :فقال ؟ما وقوفك اي رسول هللا

                                   فيها. ملسو هيلع هللا ىلصالنيب موته فنظران فإذا هو قد مات يف الساعة اليت رأيت 
  ،أنبأان الصفار ،أنبأان السمسار  ،حدثنا أبو بكر اخلطيب ،أخربان أبو القاسم علي بن إبراهيم

حممد بن إمساعيل البخاري مات يف سنة ست ومخسني ومائتني.        ن : أأنبأان ابن قانع
أنبأان أبو   ، أنبأان مكي بن حممد ، ميعن ايب حممد التمي  ،قرأت على أيب حممد السلمي

مات حممد بن إمساعيل  -يعين سنة ست ومخسني ومائتني-وفيها  : قال ،سليمان بن زبر
                                                              .                    البخاري

حدثنا أبو  ،  أبو عبد هللا البخاري أنبأان ،يأنبأان أبو املظفر النسف ،أخربان أبو احلسن املوحد
  :قاال ،وأبو عبيد أمحد بن عروة بن أمحد بن إبراهيم ،عمرو أمحد بن حممد بن عمر املقرئ

تويف أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن  :يقولمسعنا أاب حسان مهيب بن سليم بن جماهد 
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                                                 إبراهيم ليلة السبت ليلة الفطر سنة ست ومخسني ومائتني.
أخربين أبو سعد أمحد بن حممد بن أمحد   ،أنبأان أبو بكر اخلطيب ،أخربان أبو القاسم العلوي

سم بن أنبأان أبو القا ،ح وأخربان أبو القاسم بن السمرقندي .ليهبن عبد هللا املاليين قراءة ع
مسعت   :قال ،أنبأان أبو أمحد عبد هللا بن عدي احلافظ :قاال ،أنبأان محزة بن يوسف ،مسعدة

تويف حممد بن إمساعيل ليلة السبت عند صالة   :احلسن بن احلسني البزار ببخارى يقول
وم السبت لغرة شوال من سنة ست  بعد صالة الظهر ي ودفن يوم الفطر  ،العشاء ليلة الفطر
 ثالثة عشر يوما ".  عاش اثنتني وستني سنة إال: زاد محزة  ،ومخسني ومائتني

 

أسامي شيوخ البخاري وكناهم وأنسابهم وتواريخ   -14
 1وفياتهم وأسامي من رووا عنهم وكناهم وأنسابهم 

 ( 650-577)  رض  الد   ال غاين احل      حممد    احل   

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم قال رمحه هللا: 

سائر األنبياء واملرسلني، وصحابته  احلمد هلل رب العاملني، والصالة على سيدان حممد وعلى 
  .وصحابتهم أمجعني

قال امللتجئ إىل حرم هللا تعاىل: احلسن بن حممد بن احلسن بن حيدر بن علي بن إمساعيل  
وى منزلة يغبطه هبا املتقون، ويستأنس مبكان قربه أهل العمري الصغاين، أنزله هللا من التق

ي شيوخ أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل بن هذا كتاب مجعت فيه أسام. املعالة واحلجون
إبراهيم بن املغرية بن األحنف البخاري اجلعفي _قدس هللا روحه، ونور ضرحيه_ الذين ذكرهم  

 تعاىل وإايهم_ فيهم كثرة، واحلاجة مبن  يف »اجلامع الصحيح« فقط؛ فإن شيوخه _رمحه هللا
  .يعىن مبعرفة كتابه إىل معرفتهم أمس

 .ف املعجم؛ تسهيال على الطالب، وهللا ويل التوفيقورتبتها على حرو 

 
نساهبم وتواريخ وفياهتم وأسامي من رووا عنهم وكناهم وأنساهبم أسامي شيوخ البخاري وكناهم وأ  1

 حسنني سلمان مهدي. دار الكمال املتحدة  : احملقق  .  41ص
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 :فضا  ه م     ا ن ك    وخه ذك     نش ع      وقب 

  أتريخ » بصاح اإلسرتاابذي، اإلدريسي إدريس بن  هللا عبد بن حممد بن حممد سعد أبو ذكر
  حدثنا: الفربري يوسف بن حممد  حدثنا:  البخاري حم بن حممد حدثين: وقال فيه؛ ،«مسرقند

  نزل الذي وهو_ جربئيل بن غالب منصور  أاب مسعت: قال حامت؛ أيب بن حممد جعفر أبو
 فدام املسك، من أطيب املسك، رائحة قربه تراب  من فاحت دفن ملا  أنه _: البخاري عليه
  خيتلفون، الناس فجعل قربه؛ حبذاء مستطيلة السماء يف بيض سوار علت مث أايما، ذلك 

 حفظ على  نقدر فلم اللنب، ظهر حىت  القرب؛ من يرفعونه كانوا  فإهنم الرتاب؛ وأما ويتعجبون،
 على أحد يقدر مل مسندة، خشبا القرب على فنصبنا أنفسنا، على وغلبنا ابحلراس، القرب

 .القرب إىل خيلصون يكونوا ومل الرتاب، من القرب حول مما عونيرف فكانوا القرب، إىل الوصول

 ذلك، من وتعجبوا البلد، أهل هبا حتدث  حىت كثرية؛  أايما دامت  قد فإهنا الطي   بة؛ الريح وأما
 على والندامة التوبة وأظهروا قربه إىل خمالفيه  بعض وخرج وفاته، بعد  أمره خمالفيه عند وظهر

 .املذهب مذموم من فيه شرعوا كانوا  ما

  الناس ألن بذلك  مسيت وإمنا  ؛(خرتنك )  ب    اآلن تدعى مسرقند، من فرسخني على بقرية ودفن
  فكان البلد، يف احلمر ضاقت  حىت عليه، والصالة إليها للذهاب  مسرقند من احلمري استأجروا

 قبل امسها القرية وكانت الضيق،(: تنك )و  احلمار،: ابلفارسية ( خر) و جبملة،  محار يكرتى
 . (جرماابذ: )ذلك 

 كنت_:  النمطي: والصواب  احلديث، أصحاب  يقول هكذا_  األمناطي حامد أبو وقال
 قال البخاري قام فلما يناظرون،  والبخاري حنبل بن حممد بن وأمحد معني بن وحيىي ببغداد
 !بكثري: قال منا؟  أرجح اخلراساين هذا ترى: ليحىي أمحد

 :بغداد من البخاري إىل وكتب

 تفتقد حني  خري بعدك وليس هلم بقيت ما خبري لموناملس 
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 السماء  أدمي حتت رأيت ما_: احلديث أهل إمام وهو_ خزمية  بن إسحاق بن حممد وقال
 .البخاري من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حبديث أعلم

 املعلم، املتعلم الصيب سؤال البخاري يسأل «الصحيح» صاحب احلجاج بن مسلم وكان
  وسيد األستاذين، أستاذ  اي رجليك  أقبل دعين: ويقول البخاري عيين بني ما يقبل مسلم وكان

  يف ليس: أنه وأشهد  حاسد، إال يبغضك   ال: أنه أشهد علله، يف احلديث طبيب  واي احملدثني،
 .مثلك  الدنيا

  فقال املنام، يف عليه هللا صلوات  اخلليل إبراهيم والدته فرأت  صغره،  يف البخاري عينا وذهبت
  رد وقد فأصبح. دعائك  بكثرة: أو. بكائك  بكثرة بصره؛ ابنك  على هللا  رد قد هذه،  اي:  هلا
 .بصره عليه هللا

  وسلم عليه هللا  صلى هللا  رسول املنام يف_  هبا_ خوارزم وايل البخاري الفضيل بن حممد ورأى
 قدمه، وسلم يهعل  هللا  صلى النيب رفع كلما   أثره، على والبخاري راجال، املدينة  من خيرج كأنه
 .املكان ذلك  يف قدمه البخاري وضع

 يف_ تعاىل  هللا حرسها _ مبكة وختلف سنة،  عش رة ست ابن وهو والده  مع البخاري وحج
 .وأقاويلهم والتابعني الصحابة قضااي يصنف جعل عشرة الثامنة يف طعن فلما احلديث، طلب

 الليايل يف  وسلم، عليه هللا صلى الرسول قرب عند «التأريخ» كتاب   صنفت: البخاري قال
 .الكتاب  تطويل كرهت  أين إال قصة،  عندي وله إال «التأريخ» يف اسم وقل املقمرة،

  حجة وجعلته مسموع، حديث ألف مئة ست زهاء من «الصحيح اجلامع» وأخرجت: قال
  وما ومنربه، وسلم عليه هللا صلى  النيب قرب بني أبوابه  تراجم وكتبت  تعاىل،  هللا وبني بيين

 .ركعتني وصليت ذلك  قبل اغتسلت إال حديثا فيه وضعت

  أريد: قلت تريد؟ أين: يل فقال املنام، يف وسلم عليه هللا صلى النيب رأيت: الفربري وقال
 .السالم مين أقرئه: فقال. البخاري إمساعيل بن حممد
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  ها،وأسانيد متوهنا فقلبوا حديث مئة إىل احلديث أصحاب  عمد بغداد البخاري دخل وملا
 رجال، عشرة إىل ودفعوها آخر، ملنت املنت هذا وإسناد  آخر،  إلسناد اإلسناد هذا منت وجعلوا

  وأخذوا البخاري، على ذلك  ويلقوا اجمللس حيضروا أن وأمروهم أحاديث، عشرة رجل كل  إىل
  خراسان  أهل من الغرابء من احلديث، أصحاب  مجاعة اجمللس فحضر للمجلس، املواعد

 عن فسأله العشرة، من رجل إليه انتدب  أبهله  اجمللس اطمأن فلما داديني،بغال ومن وغريها،
  فما. أعرفه ال: فقال آخر، عن فسأله. أعرفه ال: البخاري فقال األحاديث، تلك  من حديث

  فكان. أعرفه ال: يقول والبخاري عشرته، من فرغ حىت واحد، بعد واحدا عليه يلقي زال
 على يقضي  وغريهم. الرجل فهم: ويقولون بعض ىلإ بعضهم يلتفت حضر  ممن الفهماء
 حديث عن فسأله العشرة، من آخر رجل  انتدب  مث الفه  م، وقلة والتقصري ابلعجز البخاري

 عليه يلقي يزل فلم العشرة، آخر إىل. أعرفه ال: البخاري فقال املقلوبة، األحاديث تلك  من
 فرغوا فلما  ..أعرفه ال: على هميديز  ال والبخاري  املئة، من فرغوا حىت  واحد، بعد واحد

.  كذا  فهو الثاين؛ حديثك  وأما كذا،  فهو األول؛ حديثك  أما: فقال منهم، األول إىل التفت
 مثل ابآلخرين وفعل متنه،  إىل إسناد وكل إسناده، إىل منت كل  فرد العشرة، على أتى حىت

 .ابلفضل  له وأذعنوا ابحلفظ،  الناس له فأقر ذلك؛

  ليلة عش رة لثالث  الصالة،  بعد اجلمعة، يوم البخاري إمساعيل بن حممد هللا  عبد أبو ولد
 .ومئة وتسعني  أربع  سنة شوال، من بقيت

  بن مسافر  دار يف العشاء، وقت ومئتني، ومخسني ست  سنة السبت، ليلة الفطر، ليلة وتويف
 . وإايه هللا  رمحنا  .جربئيل بن غالب منصور أيب دار يف: وقيل أسد،

 



178 
 

 1مم والملوك تاريخ األ المنتظم في -15

  ـ( 597 ت  و ال  ج  بد ال مح            حممد اجلوزي )
 حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية، أبو عبد هللا اجلعفي البخاري. قال رمحه هللا:

صاحب »اجلامع الصحيح« و »التاريخ« ولد يوم اجلمعة بعد الصالة لثالث عشرة ليلة 
وكان  -سعني ومائة. وإمنا قيل له: اجلعفي، ألن أاب جده أسلمخلت من شوال سنة أربع وت

يل خباري، فنسب إليه. ورحل حممد بن على يدي ميان اجلعفي، وكان ميان وا -جموسيا
خبراسان، واجلبال، ومدن العراق، واحلجاز، والشام، ومصر،  إمساعيل يف طلب العلم، وكتب

 األنصاري، وأاب نعيم، وعفان، وأاب الوليد  ومسع بكر بن إبراهيم، وعبدان، وحممد بن عبد هللا 
ن حنبل، وحيىي بن معني، وخلقا الطيالسي، والقعنيب، واحلميدي، وعلي بن املديين، وأمحد ب

 يطول ذكرهم. 
ت. وحدث هبا فروى عنه من أهلها: إبراهيم احلريب، والباغندي، وابن  وورد إىل بغداد دفعا

ومهر البخاري يف  احلسني بن إمساعيل احملاملي.صاعد، وغريهم، وآخر من حدث عنه هبا: 
 علم احلديث، ورزق احلفظ له واملعرفة له . 

عبد أخربان أبو منصور القزاز قال: أخربان أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب قال: حدثين 
الغفار بن عبد الواحد األرموي قال: حدثين حممد بن إبراهيم بن أمحد األصبهاين قال: 

علي الفارسي حدثنا أمحد بن عبد هللا بن حممد قال: مسعت جدي حممد بن  أخربين أمحد بن 
ر حممد بن أيب حامت الوراق النحوي قال: قلت أليب  يوسف الفربري يقول : حدثنا أبو جعف

بن إمساعيل البخاري: كيف كان بدء أمرك يف طلب احلديث؟ قال: أهلمت    عبد هللا حممد
م أتى عليك إذ ذاك؟ فقال: عشر سنني أو أقل، مث  حفظ احلديث وأان يف الكتاب، قلت: وك

ه. فقال يوما فيما كان  خرجت من الكتاب بعد العشر فجعلت أختلف إىل الداخلي وغري 
براهيم. فقلت أان له: اي أاب فالن، إن أاب الزبري مل يرو  يقرأ للناس: سفيان، عن أيب الزبري، عن إ

صل إن كان عندك. فدخل ونظر فيه، مث خرج  عن إبراهيم. فانتهرين. فقلت له: ارجع إىل األ
فأخذ القلم مين وأحكم  فقال يل: كيف هو اي غالم؟ قلت: هو الزبري بن عدي، عن إبراهيم. 

 
 القادر عطا احملقق: حممد عبد القادر عطا، مصطفى عبد  1

 م  1992  -ه     1412الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت. الطبعة: األوىل،  
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ابن كم كنت إذ رددت عليه؟ قال: ابن كتابه، وقال: صدقت. فقال له بعض أصحابه: 
مث خرجت   إحدى عشرة سنة، فلما طعنت يف ست عشرة حفظت كتب ابن املبارك، ووكيع،

مع أمي وأخي أمحد إىل مكة، فلما حججت رجع أخي، وختلفت هبا يف طلب احلديث،  
ت  ة عشرة سنة جعلت أصنف قضااي الصحابة والتابعني وأقاويلهم، وصنففلما طعنت يف مثاني

كتاب »التاريخ« ذاك عند قرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الليايل املقمرة، وقل اسم يف 
 إال وله عندي قصة، إال أين كرهت تطويل الكتاب. »التاريخ«

هللا صلى هللا عليه وسلم ومنربه،  ويف رواية ابن البخاري: كتب تراجم جامعة بني قرب رسول 
وقال: كتبت عن ألف شيخ. قال: وأخرجت هذا الكتاب  وكان يصلي لكل ترمجة ركعتني. 

ثا إال اغتسلت قبل ذلك من زهاء ستمائة ألف حديث، وما وضعت يف كتاب الصحيح حدي
 وصليت ركعتني.

 ي. قال الفربري: مسع هذا الكتاب تسعون ألف رجل ما بقي أحد يرويه غري 
حدثين أبو عبد   اثبت قال: اخلطيب أمحد بن علي بنأخربان عبد الرمحن القزاز قال أخربان 

محد بن  هللا حممد بن علي الصوري، أخربان حممد بن أمحد بن مجيع الغساين قال: حدثنا أ
حممد بن آدم قال: حدثنا حممد بن يوسف قال: كنت عند حممد بن إمساعيل البخاري يف  

 شرة مرة.ه ذات ليلة، فأحصيت أنه قد قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها يف ليلة مثاين ع منزل
وروي عنه بعض رفقائه أنه كان خيتلف معهم إىل مشايخ البصرة وهو غالم، وال يكتب 

م: مل ال تكتب. فقرأ عليهم مجيع ما مسعوه من حفظه، وكان يزيد على مخسة فسألوه بعد أاي
 ما قدم علينا مثل حممد بن إمساعيل. عشر ألف حديث، وكان بندار يقول:

ما عرفه، فقيل له: هذا أبو عبد هللا. فقام فأخذ بيده وعانقه،  ودخل مرة إىل جملس بندار ف
 وقال: مرحبا مبن أفتخر به منذ سنني. 

 أبو بكر بن أيب شيبة، وحممد بن عبد هللا بن منري: ما رأينا مثل حممد بن إمساعيل. وقال
يف  : كتبنا عن حممد بن إمساعيل على ابب حممد بن يوسف الفراييب وماوقال أبو بكر األعني

 وجهه شعرة. 
 وقال أمحد بن حنبل: ما أخرجت خراسان مثل حممد بن إمساعيل البخاري.

ه، وعنده البخاري: اي معشر أصحاب احلديث، انظروا إىل هذا وقال إسحاق بن راهوي
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  ن الحتاج إليه الناس ملعرفته ابحلديث وفهمه.الشاب، واكتبوا عنه، فإنه لو كان يف زمن احلس 
بن حممد قال: أخربان أمحد بن علي احلافظ اخلطيب قال: حدثين عبد هللا   أخربان عبد الرمحن

 قطين يقول: لوال البخاري ما ذهب مسلم وال جاء. بن أمحد الصرييف قال: مسعت الدار 
حممد بن أيب احلسن الساحلي أخربان عبد الرمحن قال: أخربان أمحد بن علي قال: حدثين 

ال: مسعت أاب أمحد بن عدي احلافظ يقول: مسعت عدة قال: أخربان أمحد بن احلسن الرازي ق
 ،د فسمع به أصحاب احلديثمشايخ حيكون أن حممد بن إمساعيل البخاري قدم إىل بغدا

فاجتمعوا وعمدوا إىل مائة حديث قلبوا أسانيدها ومتوهنا وجعلوا منت هذا إلسناد آخر  
عشرة أحاديث، وأمروهم إذا  وإسناد هذا ملنت  آخر، ودفعوها إىل عشرة أنفس إىل كل رجل 

حضروا اجمللس يلقون ذلك على البخاري، فحضروا فانتدب رجل من العشرة فسأله عن 
حديث من تلك األحاديث، فقال: ال أعرفه. فسأله عن آخر، فقال: ال أعرفه. فما زال  

حد، حىت فرغ من العشرة، والبخاري يقول: ال أعرفه. فكان بعض  يلقي عليه واحدا بعد وا
هماء يقول: الرجل فهم. وبعضهم يقضي عليه ابلعجز. مث انتدب رجل آخر فسأله عن الف

يف احلديث: ال أعرفه حىت فرغ من عشرته، مث الثالث، مث   حديث من األحاديث وهو يقول
لى: ال أعرفه، فلما فرغوا التفت البخاري إىل الرابع، إىل متام العشرة، والبخاري ال يزيدهم ع

ديثك األول فهو كذا، واحلديث الثاين كذا، والثالث كذا، حىت أتى على األول وقال: أما ح
ه، وكل إسناد إىل متنه، وفعل ابآلخرين مثل ذلك فأقر له متام العشرة، فرد كل منت إىل إسناد

 د إذا ذكره يقول: الكبش النطاح !. الناس ابحلفظ، وأذعنوا له ابلفضل. وكان ابن صاع
ال: أخربان اخلطيب أمحد بن علي بن اثبت قال: أخربين احلسن أخربان عبد الرمحن بن حممد ق

فظ، أخربان أبو عمرو أمحد بن حممد بن عمر  بن حممد البلخي، حدثنا حممد بن أيب بكر احلا
ن إمساعيل بضاعة أنفذها املقرئ، حدثنا أبو سعيد بكر بن منري قال: كان محل إىل حممد ب

وها منه بربح مخسة آالف درهم، فقال هلم: انصرفوا إليه فالن، فاجتمع التجار ابلعشية فطلب
ضاعة بربح عشرة آالف درهم، فردهم  الليلة. فجاءه من الغد جتار آخرون فطلبوا منه تلك الب 

 فعها إليهم. وقال: إين نويت البارحة أن أدفع إىل أولئك، وال أحب أن أنقض نييت. فد
بن علي بن اثبت أخربان احلسن بن حممد أخربان عبد الرمحن القزاز قال أخربان اخلطيب أمحد 

بو عمرو أمحد بن حممد  األشقر قال: أخربان حممد بن أيب بكر البخاري احلافظ قال: حدثنا أ
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  املقرئ قال: مسعت بكر بن منري يقول: مسعت حممد بن إمساعيل يقول: أرجو أن ألقى هللا
 سبحانه وال حياسبين أن اغتبت أحدا. 

فقال:   ،ت له: قد قلت لفظي ابلقرآن خملوقفقل ،ال العباد خملوقةاري قد قال: أفعكان البخ
حيىي الذهلي، ومنع الناس من   د خملوقة. فهجره حممد بنوإمنا أقول أفعال العبا أان ال أقول هذا

احلضور عنده، واتفق أن خالد بن أمحد الذهلي وايل خبارى سأله أن حيضر عنده ليسمع منه  
« فقال: أان ال أذل العلم، إن أراد مساع ذلك فليحضر  »الكتاب الصحيح« و »التاريخ

رتنك« وهي قرية من قرى مسرقند عندي. فاحتال عليه حىت نفاه من البلد، فمضى إىل »خ
 على فرسخني منها، فتويف هناك.

ربان أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب أخربان أبو  أخربان عبد الرمحن بن حممد القزاز قال: أخ
ان عبد هللا بن عدي قال: مسعت احلسن بن احلسني التمار يقول: رأيت سعد املاليين، أخرب 

يس ابلطويل وال ابلقصري، تويف ليلة السبت عند حممد بن إمساعيل شيخا حنيف اجلسم، ل
الظهر لغرة شوال سنة ست   صالة العشاء، وكانت ليلة الفطر، ودفن يوم الفطر بعد صالة 

 ة إال ثالثة عشر يوما.ومخسني ومائتني، وعاش اثنتني وستني سن
 

 1صفة الصفوة البن الجوزي  -16

 بن إبراهيم البخاريإمساعيل حممد بن  ،ذكر املصطفني من أهل خبارىقال رمحه هللا: 
 يكىن أاب عبد هللا. 

أبو جعفر حممد بن أيب حامت الوراق قال: قلت أليب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري:  
كيف كان بدو أمرك يف طلب احلديث؟ قال: أهلمت حفظ احلديث وأان يف الكتاب. قلت: 

الكتاب بعد العشر  وكم أتى عليك إذ ذاك فقال: عشر سنني أو أقل، مث خرجت من 
. فقال يوماً، فيما كان يقرأ للناس: سفيان عن أيب الزبري فجعلت أختلف إىل الداخلي وغريه

 
 168/ 4صفة الصفوة      1

 ن بن علي بن حممد أبو الفرج عبد الرمح
 1979  -  1399بريوت. الطبعة الثانية ،    –دار املعرفة  

 د.حممد رواس قلعه جي   -حممود فاخوري 
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عن إبراهيم. فقلت له: اي أاب فالن إن أاب الزبري مل يرو عن إبراهيم، فانتهرين، فقلت له: ارجع  
م؟ قلت: هو إىل األصل إن كان عندك. فدخل فنظر فيه مث خرج فقال يل: كيف هو اي غال

لم مين فأحكم كتابه وقال: صدقت. فقال له بعض  الزبري بن عدي عن إبراهيم. فأخذ الق
أصحابه: أبن كم كنت إذ رددت عليه؟ قال: ابن إحدى عشرة سنة. فلما طعنت يف سن 

ست عشرة حفظت كتب ابن املبارك ووكيع، مث خرجت مع أمي وأخي إىل مكة فلما  
 طلب احلديث، فلما طعنت يف مثان عشرة جعلت  حججت رجع أخي وختلفت هبا يف

قضااي الصحابة والتابعني وأقاويلهم، وصنفت كتاب التاريخ عند قرب رسول هللا صلى   أصنف
 هللا عليه وسلم يف الليايل املقمرة.

أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن البخاري قال: مسعت أاب عبد هللا حممد بن  
مكة واملدينة  ت أكثر من ألف رجل من أهل العلم من أهل احلجاز و إمساعيل يقول: لقي

 والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر. 
السعداين قال: مسعت بعض أصحابنا يقول: قال حممد بن إمساعيل أخرجت هذا الكتاب،  

 يعين الصحيح، من زهاء ستمائة ألف حديث. 
عيل: ما وضعت يف كتاب الصحيح حديثاً  حممد بن يوسف الفربري قال: قال حممد بن إمسا

 قبل ذلك وصليت ركعتني.سلت إال اغت
فاجتمع التجار  بكر بن منري قال: كان محل إىل حممد بن إمساعيل بضاعة أنفذها إليه فالن. 

انصرفوا الليلة فجاءه من الغد  :فقال هلم ،إليه ابلعشية فطلبوها منه بربح مخسة آالف درهم
إين نويت   :قالو  ،ه تلك البضاعة بربح عشرة آالف درهم فردهمجتار آخرون فطلبوا من

الأحب أن  :قالففعل و  - يعين الذين طلبوا أول مرة -البارحة أن أدفع إليهم مبا طلبوا 
   .أنقض نييت

أول ليلة من رمضان  كان حممد بن إمساعيل البخاري إذا كان يف  :مسبح بن سعيد قال 
كان يقرأ يف السحر ما بني و  ، كل ركعة عشرين آيةقرأ يفم فيفيصلي هب ، جيتمع إليه أصحابه

عند كل ختمة   :يقولو  النصف إىل الثلث من القرآن فيختم عند السحر يف كل ثالث ليال
   .دعوة مستجابة
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هللا حممد بن  كنا يف جملس أيب عبد   :مسعت أيب يقول :علي بن حممد بن منصور قال 
يت حممد بن إمساعيل ينظر إليها  فرأ ،ها على األرضإمساعيل فرفع إنسان من حليته قذاة فطرح

فلما خرج   ،إىل الناس فلما غفل الناس رأيته مد يده فرفع القذاة من األرض فأدخلها يف كمهو 
 .من املسجد رأيته أخرجها فطرحها على األرض

 عبد هللا يقوم يف ليلة واحدة مخس عشرة مرة إىل كنت أرى أاب  :حممد بن أيب حامت قال 
يسرج مث خيرج أحاديث فيعلم عليها مث  فيوري انرا و يف كل ذلك أيخذ القداحة  ،ين مرةعشر 

   .كان يصلي يف وقت السحر ثالث عشرة ركعة يوتر منها بواحدة و  ،يضع رأسه
أرجو أن ألقى هللا وال حياسبين أين اغتبت  :مسعت حممد بن إمساعيل يقول: بكر بن منري قال 

 .أحدا
حىت   ، وحفظه للحديث حفظ غزير قد شهد له األكابر به ،كثريةفضائل البخاري   :قلت 

وكان حنيف اجلسم ليس  .ما أخرجت خراسان مثل حممد بن إمساعيل :قال أمحد بن حنبل
من شوال سنة  شرة خلت ولد يوم اجلمعة بعد صالة اجلمعة لثالث ع ،ابلطويل وال ابلقصري

ودفن يوم الفطر بعد  ،عشاء ليلة الفطروتويف ليلة السبت عند صالة ال .أربع وتسعني ومائة
   . قربه خبرتنك و  ،مخسني ومائتنيصالة الظهر وذلك لغرة شوال من سنة ست و 

 
 

 1جامع األصول في أحاديث الرسول  -17

  ـ( 606 تا   األثري )   جمد الد   املبارك    حممد    حممد
بن إبراهيم بن املغرية   قال رمحه هللا: " اإلمام البخاري، هو أبو عبد هللا: حممد بن إمساعيل

كان جموسًيا، أسلم على يد   -أاب جده  -وإمنا قيل له: اجلُعفي، ألن املغرية  .اجلُعفي البخاري
وُجعفي: أبو قبيلة  . على يدهميان البخاري، وهو اجلعفي وايل خبارى، فُنسب إليه حيث أسلم 

 
 186-185/   1جامع األصول يف أحاديث الرسول1
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                   .ذلك من اليمن، وهو ُجعفي بن سعد العشرية بن َمْذحج، والنسبة إليه ك
ولد يوم اجلمعة لثالث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعني ومائة، وتويف ليلة الفطر 

 .ا، ومل يُعقب ذََكرًاسنة ست ومخسني ومائتني، وعمره اثنتان وستون سنة، إال ثالثة عشر يومً 
د  ثي األمصار، وكتب  رحل يف طلب العلم إىل مجيع حمَُ  -اإلمام يف علم احلديث  -والبخاري 

، ر، وأخذ احلديث عن املشايخ احلفَّاظخبراسان واجلبال، والعراق واحلجاز، والشام ومص
منهم: مكي بن إبراهيم البلخي، وعبدان بن عثمان املروزي، وعبيد هللا بن موسى العبسي، 

و نعيم  وأبو عاصم الشيباين، وحممد بن عبد هللا األنصاري، وحممد بن يوسف الفراييب، وأب
الفضل بن دُكني، وعلي بن املديين، وأمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وإمساعيل بن أيب أويس 

                وأخذ عنه احلديث خلٌق كثري يف كل بلدة حدَّث هبا. .غري هؤالء من األئمةاملدين، و 
"،  قال الفَربري: " مسع كتاب البخاري تسعون ألف رجل، فما بقي أحد يروي عنه غريي

يخ وله  عن أحد سواه. وردَّ على املشا -»صحيح البخاري«  -وكذلك ال يُ ْرَوى اليوم 
 العلم وله عشر سنني. إحدى عشرة سنة، وطلب 

: " خرَّجُت كتاب الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث، وما وضعت فيه قال البخاري  
احلديث، فاجتمعوا  حديثًا إال صليت ركعتني ". وقدم البخاري بغداد، فسمع به أصحاب 

وعمدوا إىل مائة حديث فقلبوا متوهنا وأسانيدها، وجعلوا منت هذا اإلسناد إلسناد آخر،  
سناد هذا املنت ملنت آخر، ودفعوها إىل عشرة أنفس، لكل رجل عشرة أحاديث، وأمروهم وإ

إذا حضروا اجمللس أن يلقوها على البخاري، فحضر اجمللس مجاعة من أصحاب احلديث، فلم 
اطمأن اجمللس أبهله، انُتد َب إليه رجل من العشرة، فسأله عن حديث من تلك األحاديث 

عن آخر، فقال: ال أعرفه، حىت فرغ من العشرة، والبخاري يقول: ال   فقال: ال أعرفه، فسأله
أعرفه. فأما العلماء فعرفوا إبنكاره أنه عارف، وأما غريهم فلم يدركوا ذلك منه، مث انُتد َب  

ر من العشرة فكان حاله معه كذلك، مث انتدب آخر بعد آخر، إىل متام العشرة، رجل آخ
فلما فرغوا التفت إىل األول منهم، فقال: أما   .ال أعرفهوالبخاري ال يزيدهم على قوله: 

حديثك األول، فهو كذا، والثاين كذا، على النسق، إىل آخر العشرة، فردَّ كل منت إىل 
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نه، مث فعل ابلباقني مثل ذلك، فأقر له الناس ابحلفظ، وأذعنوا له  إسناده، وكل إسناد إىل مت
 ابلفضل."

                                      1ن والمسانيد التقييد لمعرفة رواة السن - 19

  ـ( 629ا   ن طة احلنب   البغدا ي )املتوىف:  

 اجلعفي البخاري اإلمام، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية أبو عبد هللا قال رمحه هللا: 
مسع ابلبصرة من أيب عاصم ، راق واحلجاز والشام ومصر وخراسانطاف البالد ومسع ابلع

النبيل وحممد بن عبد هللا األنصاري وأيب الوليد سليمان بن عبد امللك الطيالسي، وابلكوفة  
و حيىي بن  من عبيد هللا بن موسى وأيب نعيم الفضل بن دكني ، ومبصر من أمحد بن صاحل  

فع وحممد بن عبد هللا بن بكري ونعيم بن محاد  ، و ابلشام من أيب السمان احلكم بن ان
يوسف الفراييب وهشام بن عمار الدمشقي والربيع بن انفع احلليب، و ببغداد من أمحد بن  

حنبل وحيىي بن معني، ومبكة من عبد هللا بن الزبري احلميدي يف خلق كثري وجم غفري يف هذه 
 بالد وغريها. ال

حممد بن حامت  واحلسني ابن  ،وأبو حممد بن حممد بن صاعد ،حدث عنه أبو عيسى الرتمذي
وأبو   ،وأخوه عبد هللا ،وأبو حامد أمحد بن حممد بن الشرقي ،احلافظ املعروف بعبيد العجل

                                               وغريهم من احلفاظ. ،وأمحد بن عبدان األهوازي ، بكر بن صدقة
البخاري مجاعة غري  عن  -يعين الصحيح-: روى هذا الكتاب وقال حممد بن طاهر املقدسي

وطاهر بن حممد بن خملد  ،إبراهيم بن معقل النسفيو  ،محاد بن شاكر :الفربري منهم
. وقال األمري أبو نصر بن ماكوال: أحد من حدث عن البخاري ابلصحيح أبو طلحة  النسفي

تويف سنة تسع وعشرين   ، من أهل بزدة وكان ثقة ،ن حممد بن علي بن قرينة البزدويمنصور ب
 مثائة. وثال

وأخربين   :قال  ،أان أبو بكر اخلطيب ، أان أبو منصور القزاز ،أخربان أمحد بن احلسن العاقويل 

 
 التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد    1

ه (. 629املؤلف: حممد بن عبد الغين بن أيب بكر بن شجاع، ابن نقطة احلنبلي البغدادي )املتوىف:  
 1988  -ه   1408الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الطبعة األوىل  قق: كمال يوسف احلوت.  احمل
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أان أبو نصر حممد بن أمحد بن موسى   ،أان حممد بن أيب بكر  ،احلسن بن حممد يعين األشقر
بن   مسعت عبد هللا :مسعت أاب بكر عبد الرمحن بن حممد بن علوية األهبري يقول :قال ،زازالب

مسعت أيب يقول : ما أخرجت خراسان مثل حممد بن إمساعيل  :قولي  أمحد بن حنبل
 البخاري.

أخربين   :قال ،أان اخلطيب ،أان عبد الرمحن بن حممد القزاز ،وأخربان أمحد بن احلسن الديري 
أان أمحد بن أيب حامد  ،أان حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان ،يد الدربنديأبو الول
مسعت موسى بن هارون   :مسعت أاب سعيد حامت بن حممد بن حازم يقول :قال ،الباهلي

احلمال يقول عندي : " لو أن أهل اإلسالم اجتمعوا على أن ينصبوا مثل حممد بن إمساعيل  
 ماقدروا عليه ". 

أان   ،أان إمساعيل بن حممد بن الفضل اجلوزي احلافظ ،ي أبصبهان ن أمحد الثقف أخربان زاهر ب  
أان أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا   ،أبو بكر أمحد بن علي بن خلف الشريازي

مسعت أاب بكر حممد بن   :مسعت أاب الطيب حممد بن أمحد املذكر يقول :قال ، النيسابوري
هذه السماء أعلم ابحلديث من حممد بن   " ماحتت أدميإسحاق يعين ابن خزمية يقول : 

                                                                            إمساعيل البخاري ".
أخربين  :قال ،أان أمحد بن علي اخلطيب ، أان أبو منصور القزاز ،أخربان أمحد بن احلسن البطي

  :قال ،ن بن حممد بن عبد هللا بن مهران احلافظرمحسلم عبد الأان أبو م ،حممد بن علي املقري
سألت أاب علي صاحل بن حممد عن حممد بن  :قال ،أان عبد املؤمن بن خلف النسفي

فقال: حممد بن إمساعيل وأبو  -يعين الدارمي-وعبد هللا بن عبد الرمحن  ،وأيب زرعة ،إمساعيل
ليس من هؤالء يف   :فقال ؟نلرمحبن عبد ا عبد هللا  :فقلت ،زرعة احفظهم وأكثرهم حديثا

 شئ ابإلسناد. 
أان يوسف بن إسحاق  ،أان حممد بن العباس العصمي ،أان أبو بكر الربقاين ،أخربان اخلطيب 

فقال: مارأيت   -البخاري وذكر-قال أبو علي صاحل بن حممد األسدي  :قال ،بن حممود
                                                                          خراسانيا أفهم منه.

أان أبو حازم   ،أان أمحد بن علي احلافظ  ،أان أبو منصور القزاز ،وأخربان أمحد بن احلسن املقري
العبدوي قال : مسعت حممد بن حممد بن العباس الضيب يقول : مسعت أمحد بن عبد هللا بن  
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يوسف يقول: مسعت حممد بن  ن مطر يقول: مسعت جدي حممد بن حممد بن يوسف ب
بن حنبل  يل البخاري يقول : دخلت بغداد آخر مثان مرات كل ذلك أجالس أمحد إمساع

. قال أبو  !: اي أاب عبد هللا ترتك العلم والناس وتصري إىل خراسان فقال يل يف آخر ما ودعته
 عبد هللا : فأان اآلن أذكر قوله. 

أان أمحد   ، وام السنة إمساعيل بن حممد احلافظ قأان  ،هر بن أمحد الثقفي أبصبهان أخربان زا  
مسعت حيىي ابن عمرو بن صاحل البخاري   :قال ، أان احلاكم أبو عبد هللا ، بن خلف بنيسابور

مسعت أاب العباس حممد بن عبد الرمحن الفقيه يقول: كتب أهل بغداد إىل حممد بن   :يقول
 إمساعيل البخاري :  

 حني تفتقد ا بقيت هلم ... وليس بعدك خري املسلمون خبري م              

أان   :قال ،أان أبو منصور القزاز أان أمحد بن علي اخلطيب ،أخربان أمحد بن احلسن العاقويل  
مسعت أاب بكر حممد بن   ، أان حممد بن أيب بكر أان خلف بن حممد ،احلسن بن حممد األشقر

  : أيهما أحفظ أبو زرعة أو حممدبن العباس الرازي وسألته فقلت مسعت الفضل :حريث يقول
بن إمساعيل؟ فقال: مل أكن التقيت مع حممد بن إمساعيل فاستقبلين ما بني حلوان وبغداد 
  ،قال: فرجعت معه مرحلة، قال: وجهدت اجلهد على أن أجئ حبديث ال يعرفه فما أمكنين

أان   ،يينسعد املالأان أبو  ،ابإلسناد أان اخلطيبقال: وأان أغرب على أيب زرعة عدد شعره. و 
مسعت حممد بن   :قال ،حدثين حممد بن أمحد القومسي :قال  ، عبد هللا بن عدي احلافظ

أحفظ  و  ، محدوية يقول: مسعت حممد بن إمساعيل يقول: أحفظ مائة ألف حديث صحيح
 مائيت ألف حديث غري صحيح.

سعيد بن حممد  أان أبو عثمان  ، زاهر بن طاهرأان  ،أخربان زاهر بن أيب طاهر أبصبهان    
أان أبو حامد أمحد بن   ،أان أبو نصر أمحد بن احلسني بن أمحد بن محوية الوراق  ،البحريي

محدون بن رستم قال: مسعت مسلم بن احلجاج وجاء إىل حممد بن إمساعيل البخاري فقبل 
بني عينيه وقال: دعين حىت أقبل رجليك اي أستاذ األستاذين وسيد احملدثني وطبيب احلديث 

  علله. يف
دثين موسى بن عقبة  ح  :قال ،أان ابن جريج ،أان خملد بن يزيد احلراين ، حدثنا حممد بن سالم

 ،فحدثنا حممد بن إمساعيل: أبو حامد :قال عن أيب هريرة، عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه
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  ، أان حجاج بن حممد عن ابن جريح :قالوا  ،وأبو حيثمة ،وحيىي بن معني ،أان أمحد بن حنبل
قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ،عن أيب هريرة ،عن أبيه ،عن سهيل بن أيب صاحل  ،ين موسى بن عقبةدثح

قال حممد بن   (، سبحانك اللهم وحبمدك  فهو كفارته)يف الكفارة إذا قام من جملسه: 
 هذا حديث مليح وال أعلم هبذا اإلسناد يف الدنيا حديثا غري هذا إال أنه معلول.  :إمساعيل

عن عون  ،حدثين موسى بن عقبة  :قال ،أخربان وهيب :قال ،إمساعيلحدثنا به موسى بن  
وال يذكر ملوسى بن عقبة مساعا  ،هذا أوىل :قال حممد بن إمساعيل . قوله  ،عتبةبن عبد هللا بن 

وصاحل بنو أيب   ، وعباد ،سهيل :وهو سهيل بن ذكوان موىل جويرية وهم أخوة ،من سهيل
 وهم من أهل املدينة. ، صاحل

  ، أخربين أبو الوليد الدربندي :قال ،أان اخلطيب ، أان القزاز ،أمحد بن احلسني الديريأخربان  
وأبو   ،أان أبو عمرو أمحد بن حممد بن عمر املقري ،أان حممد بن أمحد بن سليمان احلافظ

مسعنا أاب احلسن مهيب بن سليم بن جماهد  :قاال ،عبيد أمحد بن عروة بن أمحد بن إبراهيم
لة الفطر من سنة ست   حممد بن إمساعيل بن إبراهيم ليلة السبت ليو عبد هللاتويف أب :يقول

 ومخسني ومائتني.

 
 1المعلم بشيوخ البخاري ومسلم   -20

  ـ(  636  و  ك  حممد     مسا       خ  و  )املتوىف  
  ،ومعرفته ،وإتقانه  ، وثقته ،ابب يف ذكر إمامة حممد بن إمساعيل البخاريقال رمحه هللا:  

ف  انييل البخاري ثقة مأمون صاحب التصإمساع .واتريخ وفاته رمحه هللا ،وعللهابحلديث 
 الكثرية .. 

 
 26-15اري ومسلم  املعلم بشيوخ البخ  1

 بريوت. الطبعة: األوىل  –احملقق: أبو عبد الرمحن عادل بن سعد. الناشر: دار الكتب العلمية  
 
 



189 
 

أبو داود مسعت علي بن حجر قال: ما أخرجت خراسان مثل أاب زرعة الرازي ابلري، وحممد  
بن إمساعيل البخاري ببخارى، وعبد هللا بن عبد الرمحن السمرقندي بسمرقند، وحممد بن  

 أعلمهم وأفقههم.رهم، و إمساعيل عندي أبص
وروى عبد هللا بن أمحد بن حنبل عن أبيه قال: انتهى احلديث إىل أربعة من أهل خراسان،  

أبو زرعة الرازي، وحممد بن إمساعيل البخاري، وعبد هللا بن عبد الرمحن السمرقندي، واحلسن 
 ي.لخبن شجاع الب

ازي ابلري، ومسلم بن ة: الر وروي عن بندار حممد بن بشار أنه قال: حفاظ الدنيا أربع
احلجاج بنيسابور، وعبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي بسمرقند، وحممد بن إمساعيل البخاري 

 ببخاري. 
هنما قاال: حممد بن إمساعيل  وروي عن نعيم بن محاد املروزي، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي أ

هذا وأشار إىل حممد   نبصر موروي عن عبدان بن عثمان قال: ما رأيت بعيين شااًب أ. ففيه
وقال حممد بن أيب خزمي: مسعت حيىي بن جعفر يقول: لو قدر يل أن أزيد يف  .  بن إمساعيل

عمر حممد بن إمساعيل لفعلت، فإن موتى يكون موت رجل واحد، وموت حممد بن إمساعيل 
: يقدم ومائتنيوقال أبو حامت حممد بن إدريس الرازي يف سنة سبع وأربعني  ذهاب العلم.

عليكم رجل من أهل خراسان مل خيرج منها أحفظ منه، وال قدم العراق أعلم منه، فقدم بعد 
 ذلك حممد بن إمساعيل أبشهر. 

وروى عن سليم بن جماهد قال: كنت عند حممد بن سالم فقال لو جئت قبل لرأيت صبًيا  
  قول: أانالذي ت حيفظ سبعني ألف حديث، قال: فخرجت ألطلبه حىت لقيته فقلت: أنت

أحفظ سبعني ألف حديث. قال: نعم وأكثر منه، وال أجيئك حبديث عن الصحابة والتابعني  
إال عرفت مولد أكثر منه ووفاهتم ومساكنهم ولست أروي حديثًا من حديث الصحابة  

 . والتابعني إال يل يف ذلك أصل أحفظه عن كتاب هللا، وسنة رسول هللا   
ه قال: مسعت مسلم بن احلجاج، وجاء إىل حممد  قطان أندون الوروي عن أيب حامد بن مح 

بن إمساعيل البخاري فقبل بني عينيه وقال: دعين حىت أقبل رجليك اي أستاذ األستاذين وسيد  
احملدثني وطبيب احلديث وعلله حدثك حممد بن سالم قال: حدثنا خملد بن يزيد احلراين قال: 

  يف  ، عن أيب هريرة، عن النيب   عن أبيهسهيل،  ان ابن جريج، عن موسى ابن عقبة، عن
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كفارة اجمللس. فما علته، قال حممد بن إمساعيل: هذا حديث مليح وال أعلم يف الدنيا غري  
هذا احلديث الواحد يف هذا الباب إال أنه معلول ثنا به موسى بن إمساعيل قال: ثنا وهيب  

: وهذا أوىل فإنه ال يذكر  إمساعيلمد ابن قال: ثنا سهيل عن عوف بن عبد هللا قوله، قال حم
ملوسى بن عقبة مساع من سهيل، فقال له مسلم، ال يبغضك إال حاسد، وأشهد أنه ليس يف  

 الدنيا مثلك.
وروي عن حممد بن أيب حامت الوراق النحوي قال: قلت أليب عبد هللا حممد ابن إمساعيل   

 على مجيع ما فيه.  خيفى قال: ال يعين البخاري  : حتفظ مجيع ما أدخلت يف املصنف،
وروي عن البخاري أنه قال: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، وأحفظ مائيت ألف حديث  

 غري صحيح. 
وروى عنه أنه قال: أخرجت هذا الكتاب   يعين اجلامع الصحيح   من زهاء ستمائة ألف  

دي  ر األسا أبو جبحديث، وحدثين الشيخ احلافظ أبو )..(   رمحه هللا فيما كتبه: قال: حدثن
قال: ثنا أبو العباس العذري قال: حدثنا أبو العباس العذري قال: ان أبو أمحد بن عدي قال: 

ومسعت عبد القدوس ابن مهام يقول: ومسعت عدة مشايخ حيكون أن حممد بن إمساعيل  
البخاري   رمحه هللا   قدم بغداد فسمع به أصحاب احلديث فاجتمعوا، وعمدوا إىل مائة  

ا وأسانيدها، وجعلوا منت هذا اإلسناد إلسناد آخر، وإسناد هذه املنت ملنت  وا متوهنيث فقلبحد
آخر، ودفعوا إىل عشرة أنفس، لكل رجل منهم عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضروا اجمللس  

أن يلقوا هبا على البخاري، فأخذوا املوعد للمجلس، فحضر اجمللس مجاعة من أصحاب 
وغريهم، من البغداديني فلما اطمأن اجمللس أبهله  خراسان،من أهل احلديث من الغرابء 

انتدب إليه رجل من اجمللس من العشرة، فسأله عن حديث من تلك األحاديث املقلوبة،  
فقال البخاري ال أعرفه، فسأله عن آخر فقال: ال أعرفه، مث سأله عن آخر فقال: ال أعرفه،  

، والبخاري يقول: ال أعرفه، فكان  ن عشرته فرغ مفما زال يلقي عليه واحًدا بعد واحد حىت
العلماء ممن حضر اجمللس يلتفت بعضهم إىل بعض ويقولون: الرجل فهم، ومن كان منهم غري  
ذلك فهو يقضي على البخاري ابلعجز والتقصري وقلة الفهم، مث انتدب رجل آخر من العشرة  

وسأله عن آخر، أعرفه، ري: ال فسأله عن حديث من تلك األحاديث املقلوبة، فقال البخا
فقال: ال أعرفه، فسأل عن آخر فقال: ال أعرفه، فلم يزل يلقي عليه واحًدا بعد واحد حىت  
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فرغ من عشرته، والبخاري يقول: ال أعرفه، مث انتدب الثالث والرابع إىل متام العشرة، حىت  
(. فرغوا رفه )..: ال أعفرغوا كلهم من األحاديث املقلوبة والبخاري ال يزيدهم على أن يقول

التفت إىل األول منهم فقال: أما حديث األول فهو كذا، وحديثك الثاين فهو كذا، والثالث  
والرابع على الوالء حىت أتى على متام العشرة، فرد كل منت إىل إسناده، وكل إسناد إىل متنه،  

وهنا،  إىل مت سانيدهامث فعل ابآلخرين مثل ذلك، ورد متون األحاديث كلها إىل أسانيدها، وأ
 فأقر له الناس ابحلفظ والعلم، وأذعنوا له ابلفضل.

قال: وكذا ابن صاعد   رمحه هللا   إذا ذكر حممد بن إمساعيل البخاري   رمحه هللا   يقول: 
وقال أمحد بن عدي: ومسعت احلسن بن احلسني البزار يقول: مسعت إبراهيم   الكبش النطاح.

خاري   رمحه هللا   يقول: ما أدخلت يف هذا عيل الببن إمسابن معقل يقول مسعت حممد 
 الكتاب   يعين جامعه الصحيح   إال ما صح، وتركت من الصحيح حىت ال يطول الكتاب.

قال حممد: البخاري إمام من أئمة احلديث وعلله ورجاله، روى عنه مجاعة من أئمة احلديث  
اين احلافظ، وأبو بكر  د القبد بن زايوحفاظهم، فممن روى عنه: أبو علي احلسني بن حمم

أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار، وأبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي النسائي،  
وأبو عيسى حممد بن عيسى السلمي الرتمذي، وأبو العباس حممد بن إسحاق بن إبراهيم 

ي  بن عل عبد هللاالثقفي السراج، وأبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية السلمي، وأبو حممد 
بن اجلارود النيسابوري، وأبو حممد حيىي بن حممد بن صاعد البغدادي، وأبو عبد هللا احلسن 
بن إمساعيل الضيب البغدادي، وأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق احلريب، وأبو بكر حممد بن  

ة هللا  سليمان الباغندي، وأبو حممد بن عبد هللا بن حممد بن فاختة املخزومي، وغريهم رمح
 مجعني.عليهم أ

 .  ب ذك   مامته وز د  وور ه
روى عن حممد بن أيب حامت سار يعين حممد بن إمساعيل البخاري إىل بستان بعض أصحابه  
)...( صلى ابلقوم مث قام للتطوع وأطال القيام، فلما فرغ من صالته رفع ذيل قميصه، فقال 

ره يف ستة عشر أو سبعة  ا قد أبزنبورً  لبعض من معه: انظر هل ترى حتت قميصي شيًئا، وإذا
عشر موضًعا، وقد تورم من ذلك جسده، وكان أثر الزنبور يف جسده ظاهرًا، فقال له  

 بعضهم: كيف مل خترج من الصالة يف أول ما أبرك؟ قال: كنت يف سورة فأحببت أن أمتها. 
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ب  صرة نكتوروى عن حفص بن عمر األشقر قال: كنا مع حممد بن إمساعيل البخاري ابلب
ث ففقدانه يوًما فطلبناه، فوجدانه يف بيت وهو عراين وقد نفد ما عنده ومل يبق معه  احلدي

شيء، فاجتمعنا ومجعنا له الدراهم حىت اشرتينا ثواًب وكسوانه، مث اندفع معنا يف كتابة  
 احلديث.

سبين وال حياتعاىل  وروي عن أيب عبد هللا البخاري   رمحه هللا   أنه قال: إين ألرجو أن ألقى هللا 
 أن اغتبت أحًدا. 

يقول: مسعت النجم بن  وقال أبو أمحد بن عدي: مسعت حممد بن يوسف بن بشر الفربري
فضل وكان من أهل املعرفة والفضل يقول: رأيت النيب   صلى هللا عليه وسلم   يف املنام وقد  

ا خطا النيب    خرج من ابب ماشًيا يف قرية ببخاري وخلفه حممد بن إمساعيل البخاري، فكلم
ه على   ووضع قدمملسو هيلع هللا ىلصصلى هللا عليه وسلم   خطوة خطا حممد بن إمساعيل خطوة النيب 

 موضع قدم النيب عليه العلم.
قال: ومسعت عبد القدوس بن مهام يقول مسعت عدة من املشايخ يقولون: حاول حممد بن  

 ني.  ومنربه وكان يصلي لكل ترمجة ركعتإمساعيل البخاري تراجم بني قرب  
ل  قال حممد: وروى عن أيب اهليثم الكشميهين قال: مسعت حممد بن يوسف الفربري يقول: قا

يل حممد بن إمساعيل البخاري: ما وضعت يف كتاب الصحيح حديثًا إال اغتسلت قبل ذلك 
 وصليت ركعتني.

 
 رمحه هللا ـ ص ته 

ر األسدي، عن أيب  حدثنا الشيخ احلافظ أبو بكر البيهقي فيما كتب إيل  قال: ثنا أبو جب
القاسم خلف بن عبد امللك وحدثين صاحب لنا قراءة مين عليه، عن أيب  العباس العذري.

األنصاري قال: قرأته على القاضي أيب عبد هللا حممد بن عبد العزيز األنصاري، عن أيب 
العباس الُعذري، عن أيب العباس الرازي، عن أيب أمحد بن عدي قال: مسعت احلسن بن 

ل وال  ني البزار يقول: رأيت حممد بن إمساعيل البخاري شيًخا حنيف اجلسم ليس ابلطوياحلس 
 ابلقصري.
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 ذك  امتحانه وخرب  م خالد     محد األمري و ىل خباري

قال أبو أمحد بن عدي: ذكر يل مجاعة من املشايخ أن حممد بن إمساعيل   رمحه هللا   ملا ورد  
له اجمللس حىت بغض من كان يف ذلك الوقت من مشايخ نيسابور اجتمع الناس إليه وعقد 

الناس إليه واجتماعهم عليه فقال ألصحاب احلديث: إن حممد بن  نيسابور ملا رأى من إقبال 
إمساعيل البخاري يقول اللفظ ابلقرآن خملوق فامتحنوه يف اجمللس، فلما حضر الناس جملس 

تقول يف اللفظ ابلقرآن خملوق هو أو غري   البخاري قام إليه رجل فقال: اي أاب عبد هللا، ما 
يه القول فأعرض عنه، ومل جيبه مث قال يف الثالثة )...(  خملوق، فأعرض عنه )...( مث أعاد عل 

حممد بن إمساعيل وقال: القرآن كالم هللا غري خملوق، وأفعال العباد خملوقة واالمتحان بدعة،  
 اري يف منزله. فشغب الرجل وشغب الناس وتفرقوا عنه، وقعد البخ

عت عمرو بن منصور قال ابن عدي: ومسعت اإلمساعيلى يقول: مسعت الفرهباين يقول: مس
النيسابوري يقول: مسعت حممد بن إمساعيل البخاري وُسئل عن اللفظ ابلقرآن فقال: مسعت 
عبيد هللا بن سعيد أاب قدامة السرخسي يقول: مسعت حيىي بن سعيد القطان وعبد الرمحن بن  

 يقوالن: أفعال العباد خملوقة. مهدي
: مسعت الفرهباين يقول: قيل حملمد بن  قال ابن عدي: ومسعت أاب بكر اإلمساعيلي يقول

 إمساعيل: ترجع عما قلت ليعود الناس إليك فقال: ال حاجة يل فيهم. 
قال ابن عدي: ومسعت عبد احلميد يقول: مسعت أيب يقول: مسعت حيان ابن حممد بن حيىي  

ت أليب اي أبة، مالك وهلذا الرجل )يعين حممد بن إمساعيل( ولست من رجاله يف  يقول: قل 
العلم؟ قال: رأيته مبكة يتبع مشخصة، وكان مشخصة كوفًيا قد فبلغ ذلك حممد بن إمساعيل 
يقول: دخلت مكة ومل أعرف هبا أحًدا من احملدثني، وكان مشخصة هذا قد عرف احملدثني  

 دثني، وأي عيب يف هذا. فكنت أتبعه ليقيدين من احمل
بوري احلافظ: ثنا أبو بكر حممد بن أيب سالنيبو عبد هللا حممد بن عبد هللا اقال حممد: وقال أ

اهليثم املطوعي ببخاري قال: ثنا حممد بن يوسف الفربري قال: مسعت أاب عبد هللا حممد بن  
 قال: ثنا مروان بن  إمساعيل يقول: أما أفعال العباد فمخلوقة، فقد حدثنا علي بن عبد هللا
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 : "إن هللا  ال: قال النيب   معاوية قال: ان أبو مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة ق
 يصنع كل صانع وصنعته". 

قال أبو عبد هللا: مسعت عبيد هللا بن سعيد يقول: مسعت حيىي بن سعيد يقول: ما زلت أمسع 
بد هللا البخاري: حركاهتم، وأصواهتم،  أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد خملوقة، فقال أبو ع

املتلو املبني املثبت يف املصاحف املسطور املكتوب  وأكساهبم وكتابتهم خملوقة فأما القرآن
بل هو آايت بينات يف صدور   املوعي يف القلوب، فهو كالم هللا ليس خبلق قال هللا تعاىل:

 . الذين أوتوا العلم
اب حامد الشرقي  بن عبد هللا بن محدون قال: مسعت أقال حممد: وروى عن أيب سعيد حممد 

حيىي يعين الذهلي يقول: القرآن كالم هللا غري خملوق من مجيع جهاته  يقول: مسعت حممد بن 
وحيث يتصرف فمن لزم استغىن عن ذلك اللفظ، وعما سواه من الكالم يف القرآن، ومن 

منه امرأته ويستتاب فإن اتب وإال   زعم أن القرآن خملوق فقد كفر، وخرج عن اإلميان، وابنت
سلمني ومل يدفن يف مقابر املسلمني قال: ومن وقف ضربت عنقه، وجعل ماله فيًئا بني امل

فقال ال أقول خملوق أو غري خملوق فقد ضاهى الكفر، ومن زعم أن لفظي ابلقرآن خملوق  
مساعيل البخاري هذا مبتدع ال جيالس وال يكلم، ومن ذهب بعد جملسنا هذا إىل حممد بن إ

 . فاهتموه فإنه ال حيضر جملسه إال من كان على مثل مذهبه
وروى عن أمحد بن منصور بن حممد الشريازي قال: حدثين حممد بن يعقوب األخرم قال: 
مسعت أصحابنا يقولون: ملا قدم حممد بن إمساعيل البخاري نيسابور استقبله أربعة آالف  

غالً أو محارًا، وسوى الرحالة فحضر الكل جملسه إىل  رجل ركبان على اخليل سوى من ركب ب
ا أظهر فبلغ ذلك حممد بن حيىي الذهلي )...( مسلم بن احلجاج )...(  أن أظهر من قوله م

حضر عند حممد بن حيىي فقال حممد بن حيىي: أحكم على من قال لفظي ابلقرآن أن يرتك  
حممد بن حيىي: ال يساكين هذا جملسي قال: فقام مسلم فخرج وتبعه أمحد بن سلمة فقال 

مكروه فخرج فسمعت القاسم بن القاسم:  الرجل يف بلد فخشي البخاري أن يلحقه منه
مسعت إبراهيم وراق أمحد بن سيار: يقول: ملا قدم البخاري مرو استقبله أمحد بن سيار فيمن  

لكن العامة ال  استقبله فقال له أمحد بن سيار: اي أاب عبد هللا، حنن ال خنالفك فيما تقول
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لمه حًقا أن أقول غريه،  حتتمل ذا منك، فقال: إين أخشى هللا أن أسأل عن شيء أع
 فانصرف عنه أمحد بن سيار. 

قال حممد: وذكر أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي حممد بن إمساعيل البخاري يف  
، مسع منه أيب، وأبو  كتاب اجلرح والتعديل فقال: قدم عليهم من الري سنة مائتني ومخسني

النيسابوري أنه أظهر عندهم أن لفظه زرعة ترك حديثه عندما كتب إليهما حممد ابن حيىي 
 ابلقرآن خملوق.

وروي عن أيب عمرو أمحد بن نصر بن إبراهيم النيسابوري اخلفاف أنه قال: أتيت حممد بن  
عبد هللا، ها هنا   إمساعيل فناظرته يف شيء من األحاديث حىت طابت نفسه فقلت: اي أاب

مرو، احفظ ما أقول لك، من زعم من  أحد حيكي عنك أنه قلت هذا املقالة، فقال: اي أاب ع 
أهل نيسابور وقومس والري ومهذان وحلوان وبغداد والكوفة ومكة والبصرة أين قلت لفظي 

 . ابلقرآن خملوق فهو كذاب فإين مل أقل هذه املقالة إال أين قلت: أفعال العباد خملوقة
الذهلي وايل خباري  وروي عن أيب إمساعيل بكر بن منري أنه قال: بعث األمري خالد بن أمحد

إىل حممد بن إمساعيل أن امحل إىل كتاب اجلامع والتاريخ وغريمها ألمسع منها، فقال حممد بن 
إمساعيل لرسوله: أان ال أذل العلم وال أمحله إىل أبواب الناس، فإن كان لك إىل شيء منه  

من   جة فاحضرين يف مسجدي، ويف داري، وإن مل يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعينحا
من ) : ملسو هيلع هللا ىلصاجملس ليكون يل عذرًا عند هللا تعاىل يوم القيامة. ألين ال أكتم العلم لقول النيب 

 قال بكار: سبب الوحشة بينهما هذا. ( سئل عن علم فكتمه أجلم بلجام من انر
يب يقول: مسعت أاب ظ قال: مسعت حممد بن العباس الضوروى عن حممد بن عبد هللا احلاف

افظ يقول: كان سبب مفارقة أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل البلد   يعين بكر بن أيب عمرو احل
سأل أن حيضر منزله فيقرأ  ى اهرية ببخار طبن أمحد الذهلي األمري خليفة ال خباري   أن خالد

عبد هللا عن احلضور عنده، فراسله أن يعقد جملًسا   اجلامع والتاريخ على أوالده، فامتنع أبو 
غريهم، فامتنع عن ذلك أيًضا، وقال: ال يسعين أن أخص ابلسماع قوًما  ره ألوالده وال حيض 

دون قوم، فاستعان خالد بن أمحد حبريث بن أيب الورقاء وبغريه من أهل العلم ببخاري عليه 
يهم أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل فقال: حىت تكلموا يف مذهبه ونفاه عن البلد، فدعا عل 

أنفسهم وأوالدهم، وأهاليهم، فأما خالد فلم أيت عليه أقل من  اللهم أرهم ما قصدوين به يف 
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شهر حىت ورد أمر الظاهرية أبن ينادي عليه فنودي عليه وهو على أاتن وأشخص على 
يب الورقاء فإنه ابتلي يف إكاف مث صار عاقبة أمره إىل ما قد انتشر وشاع، وأما حريث بن أ

 )...( يبتلى أبوالده، وأراه هللا فيهم البالاي. أهله فرأى فيها ما حيل عن الوصف وأما فالن 
 اتر خ موته ـ رمحه هللا ـ 

قال أبو أمحد بن عدي: ومسعت احلسن بن احلسني البزار البخاري يقول: تويف حممد بن  
ند صالة العشاء، يف ليلة الفطر، ودفن يوم الفطر  إمساعيل البخاري   رمحه هللا   ليلة السبت ع

الظهر، يوم السبت مستهل شوال من شهور سنة ست ومخسني ومائتني، وعاش  بعد صالة 
 اثنتني وستني سنة، إال ثالثة عشر يوًما   رمحه هللا  . 

وروى عن أي العباس الفضل بن بسام قال: مسعت إبراهيم بن حممد يقول: أان توليت دفن 
أن أدفنه هبا، فلم يرتكين ن إمساعيل ملا أن مات خبرتنك أردت محله إىل مدينة مسرقند حممد ب

صاحب لنا فدفناه هبا، فلما أن فرغنا ورجعت إىل املنزل الذي كنت فيه قال يل صاحب  
القصر سألته أمس فقلت: اي أاب عبد هللا، ما تقول يف القرآن، فقال: القرآن كالم هللا غري 

 صدور  لت: إن الناس يزعمون أنك تقول: ليس يف املصاحف قرآن وال يفخملوق، قال: فق
الناس، فقال: أستغفر هللا أن تشهد علي بشيء مل تسمعه مين، قال: أقول كما قال هللا  

وأقول يف املصحف قرآن، ويف صدور الناس قرآن، فمن   والطور وكتاب مسطورتعاىل: 
 سبيل الكفر.قال غري هذا يستتاب، فإن اتب وإال فسبيله 

يل يف اليوم الذي أخرج فيه من خبارى،  وروى عن إبراهيم بن مغفل: رأيت حممد بن إمساع
قال: فتقدمت إليه فقلت: اي أاب عبد هللا، كيف ترى هذا اليوم من ذلك اليوم الذي نثر  
عليك فيه نثر، فقال: ال أابيل إذا سلم ديين، قال: فخرج إىل بيكند، فصار الناس معه 

ن يقدم عليهم، فقدم حزب معه، وحزب عليه إىل أن كتب إليه أهل مسرقند فسألوه أ حزبني،
إىل أن وصل بعض قرى مسرقند فوقع بني أهل مسرقند فتنة من سببه قوم يريدون إدخاله البلد  

وقوم ال يريدون دخوله. أن اتفقوا على أن يرحل )...( اخلري وما وقع بينهم فخرج يريد أن  
 على دابته قال: اللهم خر يل: )...( ميًتا. يركب فلما استوى 

 قند فأتوا أبمجعه فصلوا عليه )...( رمحه هللا. واتصل أبهل مسر 
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وقال أبو أمحد بن عدي: ومسعت عبد القدوس بن عبد اجلبار السمرقندي يقول: جاء حممد  
ل بن إمساعيل إىل خرتنك قرية من قرى مسرقند على فرسخني منها، وكان له هبا أقارب فنز 

لليل يدعو ويقول يف دعائه: اللهم  عندهم، قال: فسمعته ليلة من الليايل، وقد فرغ من صالة ا
قد ضاقت على األرض مبا رحبت فاقبضين إليك، قال: فما مت الشهر حىت قبضه هللا، وقربه  

 خبرتنك،   رمحه هللا  . 
بن عبد هللا بن  وقال أبو علي حسني بن حممد اجلباين: أخربين أبو احلسن طاهر بن معوذ ا

أان أبو الفتح وأبو الليث نصر بن احلسن التنكيت معوذ املعافري صاحبنا   رمحه هللا   قال: 
املقيم بسمرقند قدم عليهم بلسية عام أربعة وستني وأربعمائة، قال: قحط املطر عندان  
ن  بسمرقند يف بعض األعوام، قال: فاستسقى الناس مرارًا فلم يسقوا، قال: فأتى رجل م

له: إين قد رأيت رأاًي أعرضه  الصاحلني معروف ابلصالح مشهور به إىل قاضي مسرقند فقال 
عليك، قال: وما هو؟ قال: أرى أن خترج وخيرج الناس إىل قرب اإلمام حممد بن إمساعيل 

البخاري   رمحه هللا   وقربه خبرتنك وتستسقوا عنده، فعسى أن يسقينا، قال: فقال القاضي:  
الناس عند  فخرج القاضي وخرج الناس معه، واستسقى القاضي ابلناس وبكى نعم رأيت، 

القرب وتشفعوا بصاحبه، فأرسل هللا تعاىل السماء مباء عظيم غزير، أقام الناس من أجله  
خبرتنك سبعة أايم أو حنوها، ال يستطيع أحد الوصول إىل مسرقند من كثرة املطر .. وبني  

 حنوها. خرتنك ومسرقند ثالثة أميال أو 
 

 1مرآة الزمان في تواريخ األعيان   -21

  ـ(  654 ت)  سبط ا   اجلوزي   وسف    قز وغ       بد هللا
حممُد بن إمساعيل ابن إبراهيم بن املغرية بن بَْذد ْزبة، أبو عبد هللا، البخاري ،  قال رمحه هللا: 

اجلعفي  وايل خبارى،   وكان املغريُة جموسيًّا، أسلم على يدي ميان البخاري    اجلعفي  موالهم.

 
 1434الطبعة: األوىل،  .  سوراي  –لرسالة العاملية، دمشق  الناشر: دار ا.  مرآة الزمان يف تواريخ األعيان  1

 م  2013  -ه  
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ب إليه. البخاري  يوَم اجلمعة بعد الصالة، لثالث عشرة ليلة َخلت من شوال، سنة  ُول َد  ُنس 
 أربع وتسعني ومئة، وكان حنيَف اجلسم، ليس ابلطويل وال ابلقصري. 

رحَل يف طلب العلم إىل سائر حمد  ثي األمصار، وكتَب خبراسان، واجلبال، ومدن العراق، 
 و"التفسري" و"التاريخ".   ، ومصر، واحلجاز، وصنََّف "اجلامع الصحيح"والشام

عليه   -وكان قد ذهَب بصرُه يف صغره، فكانت أم ه تبكي، فرأت يف منامها إبراهيَم اخلليل 
وهو يقول هلا: اي هذه، قد ردَّ هللا على ابنك بصَره؛ لكثرة بكائك ودعائك،  -السالم 

ل حممد بن أيب حامت  وقا رفة احلديث، وُرز َق احلفَظ له. يف مع وَمهرَ  فأصبح وقد عاَد بصرُه. 
الورَّاق: قلت للبخاري: كيف كان بدُء أمرك يف طلب احلديث؟ فقال: أهل مُت حفَظ احلديث 

وأان يف الُكتَّاب، قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ فقال: عشر سنني أو أقل، مثَّ خرجُت من 
ئه على النَّاس:  ف إىل الدَّاخلي وغريه، فقال يوًما يف إمالالكتَّاب  بعد العشر، فجعلُت أختل 

عن سفيان، عن أيب الزبري، عن إبراهيم، قلت له: اي أاب فالن، إنَّ أاب الزبري مل يرو عن إبراهيم، 
فانتهرين، فقلت له: ارجع إىل األصل، فدخل مث خرج، وقال: كيف هو اي غالم؟ قلت: هو 

، وأحكَم كتابه، وقال: صدقالزبري بن عدي عن إبراهيم، فأ ت، فقال له بعض  خَذ القلم مين  
أصحابه: ابن كم أنت إذ ذاك؟ فقال: ابن أحد عشرة سنة، قال: فلمَّا طعنُت يف ستَّ عشرة 
سنة حفظُت كتَب ابن املبارك ووكيع، مث خرجُت مع أخي إىل مكَّة يف طلب احلديث، ورجَع  

لصحابة  يف مثان  عشرَة سنة جعلُت أصن  ُف قضااي اأخي بعدما حج ، وأقمُت هبا، فلما طعنُت 
يف الليايل املْقمرة،   - -والتابعني وأقاويلهم، وصنفُت كتاَب "التاريخ" إذ ذاك عنَد قرب النيب 

ويف رواية عنه قال:   وقلَّ اسٌم يف التاريخ إالَّ وله عندي قصَّة، إالَّ أين   كرهُت تطويَل الكتاب.
ومنربه، كنُت  -عليه وسلم صلى هللا  -لصحيح بني قرب رسول هللا كتبُت تراجَم اجلامع ا

وكتبُت عن ألف شيخ، وأخرجُت هذا الكتاَب من زهاء ست   مئة    أصل  ي لكل ترمجة ركعتني.
ما وضعُت يف كتاب "الصحيح" حديثًا إالَّ اغتسلُت قبَل ذلك وصلَّيت  ألف حديث وأكثر.

ٌد منهم يرويه  ما بقي أحب "الصحيح" تسعون ألف رجل، وقال الَفَرْبر ي : مسع كتا ركعتني.
 غريي.
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وروي عن البخاري   أنَّه قال: كتبُت عن ألف شيخ، عن كل   واحٍد عشرة آالف حديث 
                                            وأكثر، وما عندي حديٌث إال وأان ذاكٌر إسناَده.

ودَّعته: ترتُك  ُس أمحد بن حنبل، فقال يل يف آخر ما قال: ودخلُت مرارًا بغداد، كل مرة أجال
                     العلَم والناَس وتصرُي إىل خراسان؟! قال: فأان اآلن أذكُر قول. يعين ملَّا امُتحن.

وقال حممد بن يوسف: كنُت أانُم عند البخاري ، فنمُت عنَده ليلًة، فأحصيت أنَّه قام مثاين  
                                                       صباح ويكتب ما يذكره.عشرة مرَّة، يوقُد امل

وكان   وكان البخاري  حافظ زمانه، وكان اإلمام أمحد يقول: البخاري من حفَّاظ زماننا. 
خيتلُف إىل البصرة وال يكتب، فقال له بعض رفقائه: مل ال تكتب؟ فقرأ عليهم مجيَع ما مسعوه  

ندار يقول: ما قدَم علينا مثُل وكان بُ  زيد على مخسَة عشر ألف حديث. من حفظه، وكان ي
وقال اإلمام أمحد: ما أخرجت   وقال حممد بن مُنري: ما رأينا مثل البخاري. حممد بن إمساعيل.

وقال إسحاق بن راهويه وعنده البخاري: اي معاشَر أصحاب  خراساُن مثَل البخاري. 
الناُس إليه؛ ملعرفته  إنَّه لو كان يف زمن  احلسن الحتاَج احلديث، اكتُبوا عن هذا الشاب، ف

 وقال الدارقطين : لوال البخاري  ما ذهَب مسلم وال جاء. ابحلديث وفهمه. 

وقال حممد بن مَحْدويه: مسعُت البخاري يقول: أحفُظ مئَة ألف حديث صحيحة، ومئيت 
                                                                           ألف غري صحيحة.

قال أبو أمحد بن عدي احلافظ: مسعُت عدَّة مشايخ حيكون أنَّ البخاريَّ قدَم بغداد، فَسم َع و 
به أصحاُب احلديث، فاجتمعوا وعمدوا إىل مئة حديث، فقلبوا متوهَنا وأسانيَدها، وجعُلوا 

ل   آخر، ودفعوها إىل عشرة أنفس، إىل كمنَت هذا اإلسناد إلسناٍد آخر، وإسناد هذا املنت ملنتٍ 
نفٍس عشرَة أحاديث، وأمروهم إذا حضروا اجمللس يُلقوهنا على البخاري ، فحضُروا، فانتَدب  

رجل من العشرة، فسأله عن منت حديث من تلك األحاديث، فقال: ال أعرفه، وسأله آخر،  
َغ العشرة، والبخاري  يقول: ال  فقال: ال أعرفه، فما زال يُلقي عليه واحًدا بعد واحد، حىت فر 

ه، فكان بعض الُفهماء قال: الرُجُل فه م، وبعضهم قال: الرجُل عاجز، مث انتدَب رجٌل أعرف
آخر، فسأَله عن األحاديث، وال يزيده على: ما أعرفه، فلمَّا مسألة العشرة، التفَت إىل األوَّل 

كل الث كذا، حىت أتى على العشرة، فردَّ  فقال: أمَّا حديُثك األول فهو كذا، والثاين كذا، والث
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منٍت على إسناده، وكلَّ إسناٍد على متنه، وفعل ابجلميع كذلك، فأقرَّ له الناُس ابحلفظ، 
 وكان ابُن صاعٍد إذا ذكَره يقول: ذاك الكبُش النَّطَّاح. وأذعُنوا له ابلفضل.

يَّة،  فالٌن، فاجتمَع إليه التجَّاُر ابلعش وذكر اخلطيُب أن ه محُ ل إىل البخاريَّ بضاعٌة، أنفَذها إليه 
وطلبوها منه بربح مخسة آالف درهم، فقال هلم: انصرُفوا الليلَة، فجاَء من الغد جتَّاٌر آخرون،  
وطلبوها بربح عشرة آالف درهم، فقال: إين   نويُت البارحَة أين   أدفُعها إىل أولئك، وما أحب  

َ نيَّيت، فدفعها إىل اأُلوَ   ل.أن أغري  

وكان خيتم القرآَن   ألَقى هللا وال حياسَبين أنَّين اغتبُت مسلًما.وكان البخاري يقول: أرجو أْن 
وقال: مجعُت الصحيَح يف ستة   كلَّ ثالث  لياٍل، ويقول: يف عند كل ختمة  دعوٌة مستجابة.

يصل  ي،  وقال اخلطيب: كان البخاري   عشر سنة، وجعلُته ُحجََّة فيما بيين وبني هللا تعاىل.
 ابه وجسده، فلسَعه يف سبعة عشر موضًعا، ومل يقطع صالته.ني ثيفدخَل زُنْ ُبوٌر ب

 وقال الفضُل بن إمساعيل اجلُْرَجاين: 

ا ُخطَّ إالَّ مباء  الذهبْ 
َ
 صحيُح البخاري لو أنصفوه ... مل

 أسانيُد مثُل جنوم  السماء ... أماَم متوٍن كمثل  الش ُهبْ 

ا أمجَع ا
ً
 الر َتبْ  ل رُْتبت ه يفلعاملون ... على فض فيا عامل

 نَ َفْيَت السقيَم من النَّاقلني ... ومن كان متَّهًما ابلكذ بْ 

لتُه الرواة ... وصحَّْت روايُته يف الُكُتبْ   وأثَبتَّ من عدَّ

 وأبرزَت من حسن ترتيب ه ... وتبويبه عجًبا للعجْب 

 ذكر قدومه نيسابور وحمنته ووفاته: 

فقال حيىي بن حممد الذ ْهل ي : اذهُبوا إىل هذا الرجل العامل، فامسعوا منه،    نيسابور، ورد البخاري  
فأقبلوا على السماع منه حىت ظهَر اخللُل يف جمالس حممد بن حيىي، فقال هلم: قد بلغين أنه 

، ما   أاب عبد هللايقول: لفظي ابلقرآن خملوق، فامتحُنوه، فقاَم إليه رجٌل من احملد  ثني فقال: اي



201 
 

ل يف اللفظ ابلقرآن، خملوٌق أو غري خملوق؟ فقال البخاري : كالُم هللا غري خملوٍف، وأفعاُل تقو 
ُ َخَلَقُكْم َوَما تَ ْعَمُلونَ : الع باد خملوقة، قال هللا تعاىل ، فحركاهتم وأصواهُتم وكتابتهم  َواَّللَّ

وبلغ حممد بن حيىي فقال: من   جروه.شغبوا به وهخملوقة، فصرَّح أبنَّ اللفَظ ابلقرآن خملوق، ف
قال: لفظي ابلقرآن خملوق. فقد ابتدع، وال جيالُس وال ُيَكلَّم، ومن ذهب إىل البخاري بعَد  

موه، فإن ه ال حيضُر جملَسه إال من هو على مثل هذا. فخرج البخاري  إىل خُبارى،   هذا فاهتَّ
أمحد الذهلي: امحل إلينا   ها خالد بن إليه أمريُ وترك نَيسابور، فلمَّا دخَل خُبارى، أرسلَ 

"اجلامع" و"التاريخ" وغريمها لنسمَعها عليك، فقال البخاري  لرسوله: أان ال أذل  العلم وأمحُله 
إىل أبواب الناس، فإْن أراَد السماع فليحضر إىل مسجدي، وإن مل يعجبه فيمنعين من 

وحشة بينهما، فاحتال عليه  لك سبًبا لل امة، فكان ذاحلديث؛ ليكون يف عذٌر عند هللا يوم القي
الوايل حىتَّ أخرَجه من خُبَارى، فنزل قريًة من قرى مسرقند يقال هلا: َخزتَ ْنك، على فرسخني 

وسبُب نفيه من نيسابور أنَّ أهَلها كتبوا إىل خالد بن أمحد الذهلي   منها، وله أقارب هبا. 
ْهلي : وما احملدث وهذا؟! وأراد  ق، فقال الذ  لقران خملو يقولون أبنَّ البخاريَّ يقول: لفظي اب

وقال عبد القد وس السمرقندي: مسعُت   قتَله، فهرب، وكان خالٌد من العلماء  األفاضل.
البخاري ملَّا ُأخرج من خُبارى يقول يف الليل: اللهم إين   قد ضاقت عليَّ األرُض مبا رحبْت،  

وكانت وفاتُه ليلَة السبت عنَد  ات.د حىتَّ مما مت التشه  فاقبضين إليك، ودخل يف الصالة، ف
صالة العشاء اآلخرة ليلَة الفطر، ودفن يوم الفطر بعَد صالة الظهر هبذه القرية، وعمرُه اثنان  

ًما. وقيل: إالَّ ثالثَة عشر يوًما، وُدفن خَبزتَ ْنك رمحه هللا. وقال عبد الواحد    وستون سنًة إالَّ أايَّ
يف املنام ومعه مجاعٌة، وهو واقف،   -صلى هللا عليه وسلم  - أيُت النيبَّ واويسي: ر بن آدم الطَّ 

فسلَّمت عليه وقلت: اي رسوَل هللا، ما وقوفك هاهنا؟ فقال: أنتظُر حممَّد بن إمساعيل 
 البخاريَّ، فماَت يف تلك الساعة.

ْرعة، مث  أيب وأبو زُ ، ومسع منه وقال ابن أيب حامت قدَم البخاري  الريَّ سنَة مخٍس ومخسني ومئتني
َتركا حديَثه عندما كتَب إليهما حممد بن حيىي النيسابوري  الذهلي  أنَّه أظهر عندهم أنَّ لفظَه 

وحكى ابن عساكر عن البخاري   أنَّه كان يقول: كالُم هللا غرُي خملوق، عليه   ابلقرآن خملوق.
عباد وأكساهُبم وكتابُتهم  وقال اخلطيب: قال البخاري: حركاُت ال. أدركنا علماء األمصار
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أمَّا القرآُن املبني، املثبُت يف املصاحف، املسطور املوعى، فهو كالُم هللا ليس خملوقٌة، ف
  1بَْل ُهَو آاَيٌت بَ ي  َناٌت يف  ُصُدور  الَّذ يَن أُوُتوا اْلع ْلمَ مبخلوق، قال هللاُ تعاىل: 

ي ُم أمحد بن حنبل، وحيىي بن َمعني، ومك   ري  عن خلٍق كثري، فمن أعياهنم اإلماأسنَد البخا
بن إبراهيم، وحممُد بن عبد هللا األنصاري، والفضُل بن دُكني، وعفَّاُن بن مسلم، وأبو الوليد  
  الطيالسي، واحلَُميدي ، والَقعَنيب ، وعلي  بن املديين، وأبو اليمان احلمصي، وأبو عاصم النبيل،

ن، وحيىي مسلُم بن احلجَّاج، وأبو حامتوروى عنه إبراهيم احلريب ، و  وغريهم.  وأبو ُزْرعة الرازايَّ
وقال ابن املديين : ما رأى البخاري  مثله.وكان مسلٌم جيلُس بني يديه   بُن صاعد يف آخرين.

 ويسالُه سؤال الصيب   املتعل  م.

 

 2اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه   -22

  ـ(  656  - ـ  578)  ال باس ال      محد     م  األن اري  و 
 ." ورضي هللا عن مجيع صحابته، امللتئم من كل صديقة وصديققال رمحه هللا:

فلما قضت نتائج العقول، وأدلة الشرع املنقول أبن سعادة الدارين ال تنال إال مبتابعة  ، أما بعد
انتهضت مهم أعالم  -وسنته واجبة احلصول  هذا الرسول، وأن اهلداية احلقة ابقتفاء سنته،

قني والتابعني الالحقني إىل البحث عن سنته،  لعلماء، والسادة الفضالء من الصحابة السابا
وآاثره، وأقواله وفعاله، فحصلوا ذلك ضبطا وحفظا، وقيدوه معىن ولفظا، واستنبطوا معانيه  

 .فقها وعقال، وبلغوها إىل غريهم مشافهة ونقال

 

 [. 49]العنكبوت:  1
 11-3/ 1بيان غريبهاختصار صحيح البخاري و   2

 سوراي   -الناشر: دار النوادر، دمشق  .  احملقق: رفعت فوزي عبد املطلب
 م   2014 -ه    1435الطبعة: األوىل، 
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ويتوارثونه جليال بعد جليل، إىل أن انتهى  زل أهل العلم يتناقلون ذلك جيال بعد جيل، مث مل ي
ذلك إىل عصر األئمة املصنفني الذين اختارهم هللا حلفظ هذا الدين، وارتضاهم إلظهار سنة  

فأوهلم تصنيفا وترصيفا، وأوالهم إمامة وتشريفا أبو عبد هللا مالك بن أنس بن  .سيد املرسلني
هو املشهود له أبنه أمري املؤمنني يف  مر األصبحي فهو الذي حاز قصبات السباق؛ إذأيب عا

مث تاله أئمة املصنفني، متسابقني، مصلني واتلني ومسلني، وكل من  .ديث والعلم ابالتفاقاحل
 .بعده منهم مل يغرف إال من فضالته، ومل يسر ذلك املسرى إال بداللته

خاري، وأبواحلسني  أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم اجلعفي، الب :وهؤالء األئمة هم
وأبو داود سليمان بن األشعث السجستاين، وأبو   مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري،

 .عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي، وأبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي

صلى هللا عليه -ا يف طلب حديث رسول هللا فهؤالء صدور األئمة األبرار الذين هجرو 
ر، وارحتلوا يف مجعه إىل ن واألوطار، وأنفقوا يف حتصيله نفائس األموال واألعمااألوطا -وسلم

متفرقات البلدان واألقطار، وبذلوا وسعهم يف متييز صحيحه من سقيمه، ومعوجه من 
بتغاه، قاصدين بذلك وجه اإلله،  مث دونوا وألفوا، وأسندوا وصنفوا، مث بذلوا ملن ا .مستقيمه

رها وأجر  ار واالستقامة؛ "من سن يف اإلسالم سنة حسنة كان له أجفأجورهم دائمة االستمر 
من عمل هبا إىل يوم القيامة"، خصوصا إمامي علماء الصحيح، املربزين يف علم اجلرح 

احلجاج والتعديل: أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري، وأيب احلسني مسلم بن 
ح، وبذال جهدمها يف ترتيبهما من كل  النيسابوري؛ فإهنما مجعا كتبهما على شرط الصحي

فجازى هللا   .راد، وانعقد اإلمجاع على تلقيهما ابسم الصحيحني أو كادعلة، فتم هلما امل
مجيعهم عن اإلسالم أحسن اجلزاء، ووفاهم من أجر من انتفع بكتبهم أفضل اإلجزاء؛ فلقد 

جة احملدثني والعلماء هبذين اإلمامني الصحيح من سنن الدين، وأهنض بكتبهما ححفظ هللا  
غري أن أئمة النقل، وجهابذة النقد اختلفوا فيمن السابق منهما ومن املصلي؛ إذ  الراسخني.

فذهبت طائفة إىل ترجيح البخاري وكتابه، وإليه ذهب  .ليس يف حلبتهما اتل وال مسلي
 .أكثر املشارقة
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اربة، واحتجت كل طائفة  ئفة أخرى إىل ترجيح مسلم وكتابه، وإليه ذهب أكثر املغوذهبت طا
وحنن ننقل من عيون أخبارمها ما يدل على  .مرجحها منها مبا انتهى إليها من مناقب

مناقبهما؛ لتعرف مقاديرمها، حمذوفة اإلسناد؛ لشهرهتا يف كتب املؤرخني النقاد على منهاج 
قاله أبو بكر حممد  ومما حيتج به للطائفة البخارية ما  .الطريقة النظرية املباحث الفقهية، وتقرير

وقال مسلم بن  ث" ة: "ما حتت أدمي السماء أعلم من البخاري ابحلديبن إسحاق بن خزمي
احلجاج للبخاري، وقد مسألة عن علة حديث خفيت على مسلم فأجابه عن ذلك مبا 

وقال أبو بكر   .  "د أن ليس يف الدنيا مثلك أعجبه، فقال له: "ال يبغضك إال حاسد، وأشه
رأيت مسلم ابن احلجاج بني يدي البخاري كالصيب  عت أاب حامد الشرقي يقول:اجلوزقي: مس

وقال أمحد بن  ". وقال الدارقطين: "لوال البخاري ما ذهب مسلم وال جاء بني يدي معلمه.
نه الذي ألف األصول، وبني فإ حممد الكرابيسي: رحم هللا اإلمام أاب عبد هللا البخاري؛ 

أخذ من كتابه، كمسلم بن احلجاج، فرق كتبه يف كتابه،  للناس، وكل من عمل بعده قد 
ومنهم من أخذ كتابه فنقله بعينه كأيب زرعة   جتلد فيه حق اجلالدة، حيث مل ينسبه إىل قائله.و 

مالكا ونظرت إىل وجهه  وقال أبو املصعب: حممد بن إمساعيل عندان؛ لو أدركت  وأيب حامت.
وقال يعقوب الدورقي:   د يف الفقه واحلديث.ووجه حممد بن إمساعيل، لقلت: كالمها واح

وذكر أبو أمحد بن عدي أن البخاري ملا قدم بغداد  حممد بن إمساعيل فقيه هذه األمة.
وها على  امتحنه احملدثون أبن قلبوا أسانيد مئة حديث، فخالفوا بني أسانيدها ومتوهنا، مث فرق

إليه واحد من   خاري اجمللس قامفلما استقر ابلب عشرة من طلحة احلديث، لكل منهم عشرة.
العشرة، فذكر له حديثا من عشرته وسأله عنه فقال: ال أعرف هذا، مث سأله عن بقية العشرة 

واحدا واحدا، والبخاري يقول يف كل ذلك: ال أعرف، مث قام بعده اثن ففعل مثل ذلك، 
ة احلديث املقلوبة،  لبخاري: بال أعرف، مث قام اثلث كذلك، إىل أن أكمل العشرة املئفأجابه ا

، فعند ذلك دعا البخاري األول فرد متون  فظن كل من يف اجمللس عجز البخاري وانقطاعه
أحاديثه إىل أسانيدها، وكذلك فعل جبميعهم، فبهت السائلون، وأعجب بذلك احلاضرون  

محدويه: مسعت البخاري يقول: أحفظ مئة ألف حديث صحيح،  وقال حممد بن  والسامعون.
وقال جعفر بن حممد القطان: مسعت حممد بن   يت ألف حديث غري صحيح.وأعرف مئ
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ونقل أبو   إمساعيل يقول: كتبت عن أكثر من ألف شيخ، ما عندي حديث إال أذكر سنده.
ت عشرة سنة، من الفرج ابن اجلوزي عن البخاري أنه قال: صنفت كتاب "الصحيح" يف س

وقال إبراهيم بن معقل: مسعت البخاري   ست مئة ألف حديث، وجعلته حجة بيين وبني هللا.
وقال حممد بن   يقول: ما أدخلت يف كتاب "اجلامع" إال ما صح، وقد تركت من الصحيح.

مطر: قال يل حممد بن إمساعيل: ما وضعت يف كتاب الصحيح حديثا إال اغتسلت وصليت 
اري تراجم  ل عبد القدوس بن مهام: مسعمت عدة من املشايخ يقولون: دون البخوقا ركعتني.

وملا علم  وكان يصلي لكل ترمجة ركعتني.ومنربه،  -صلى هللا عليه وسلم-كتابه بني قرب النيب 
أهل زمانه فضله على أقرانه وتقدمه على علماء أوانه كان جيتمع عليه يف جملسه أكثر من 

   ربري: مسع كتاب البخاري تسعون ألفا، فما بقي أحد يرويه غريي.عشرين ألفا. وقال الف
هذا مع علو إسناده، فقد أدرك مجاعة ممن أدركوا متأخري التابعني كمكي بن إبراهيم 

وقد  البلخي، وأيب عاصم النبيل، وحممد بن عبد هللا األنصاري، وعصام بن خالد احلمصي.
ج، وأيب حامت الرازي، وحممد بن إسحاق بن  روى عنه مجاعة من األئمة؛ كمسلم بن احلجا 

ين الشرقي، وأيب عيسى الرتمذي، وإبراهيم بن إسحاق احلريب، يف آخر خزمية، وأيب حامد بن 
  فقد حصل ابلنقل املتواتر، واإلصفاق أن البخاري جاز قصب السباق. يطول ذكرهم.

 ننكر فضل من فضلتم،  وللطائفة النيسابورية أن تقول: حنن ال ننازع يف صحة ما نقلتم، وال
ما ذكرمت، مث نثبت له ولكتابه من املزية ما يوجب   ولكنا ننقل من فضائل صاحبنا وأخباره حنو

فمن ذلك ما قاله أبو علي احلسن بن علي النيسابوري: "ما حتت أدمي السماء  هلا أولوية. 
لصحيح من  ويلزم من هذا القول أنه أعلم اب أصح من كتاب مسلم، وما رأيت أحفظ منه".

وكان أبو زرعة وأبو   يف البخاري. كل من حتت أدمي السماء، وهذا حنو مما قاله ابن خزمية
حامت يقدمان مسلما على مشايخ عصرمها، والبخاري من مشايخ عصرمها، فقد حكما ملسلم 

وقال أبو مروان الطنيب: كان من شيوخي من يفضل كتاب مسلم على   ابلتقدم على البخاري.
احملدثني،  وقال مسلمة بن قاسم يف اترخيه: مسلم جليل القدر من أئمة  اري.كتاب البخ

وقال أبو حامد الشرقي: مسعت مسلما  وذكر كتابه يف الصحيح وقال: مل يضع أحد مثله.
وقال أبو   يقول: ما وضعت شيئا يف هذا املسند إال حبجة، وما أسقطت شيئا منه إال حبجة.
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جاج ثقة من احلفاظ له معرفة ابحلديث، سئل أيب عنه  حممد بن أيب حامت: مسلم بن احل
وقال إبراهيم بن سفيان: قال يل مسلم: ليس كل الصحيح وضعت هنا، إمنا   فقال: صدوق.

وقال احلسن بن حممد املاسرجسي: مسعت أيب يقول: مسعت مسلم  وضعت ما أمجعوا عليه.
وقال مسلم بن  سموعة.ابن احلجاج يقول: صنفت هذا املسند من ثالث مئة ألف حديث م

مئيت سنة فمدارهم على هذا املسند، ولقد احلجاج: لو أن أهل احلديث يكتبون احلديث 
على أيب زرعة الرازي، وكل ما أشار أن له علة تركته، وما قال: هو   عرضت كتايب هذا
وقال أبو يعلى اخلليلي احلافظ: مسلم بن احلجاج القشريي صاحب  صحيح أخرجته.

ر، مسع شهر من أن تذكر فضائله، رحل إىل العراق، واحلجاز، والشام، ومصالصحيح هو أ
محد بن حنبل، وحيىي بن معني، حيىي النيسابوري، وقتيبة بن سعيد، وإسحاق بن راهويه،وأ

وعبد هللا بن مسلمة القعنيب، ومسلم بن إبراهيم، وأاب بكر وعثمان ابين أيب شيبة، وحممد بن  
ثىن، وخلقا كثريا يطول ذكرهم، وروى عنه إبراهيم بن حممد بن  بشار بندار، وحممد ابن امل

غرية بن عبد الرمحن فيان املرضي الزاهد، وأبو حممد بن أمحد بن علي بن احلسن بن املس
وروى عنه أيضا مكي بن عبدان، وأبو حامد بن    القالنسي، وال يروى كتابه إال من طريقهما.
ومسع منه أبو حامت مع  بن خملد، وآخرون. الشرقي، وحيىي بن حممد بن صاعد، وحممد

وعند تقابل هذه الفضائل يتوقف يف الرتجيح بينهما كل منصف   رمحن.جاللته، وابنه عبد ال
وأما نكتة املزية املوحية لألولوية فهي أن مسلما متفق على إمامته، جممع على قبول  فاضل.

ك البخاري؛ فإن أاب حممد  قوله وحديثه، كما حكى القاضي أبو الفضل عياض، وليس كذل
وأاب زرعة تركا حديثه عندما كتب إليهما حممد بن حيىي بن أيب حامت قال يف البخاري: إن أيب 

 ري أنه أظهر عندهم أن لفظه ابلقرآن خملوق". النيسابو 
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 1الدر الثمين في أسماء المصنفين -23

  ـ( 674ا   ال ا   )املتوىف            جنب     ثما      بد هللا
 

 كتاب الصحيح.  ي ، صاحب" حممد بن إمساعيل البخاري ، أبو عبد هللا الشافعقال رمحه هللا: 
، وقد روى عنه. له من الكتب: التاريخ الكبري، وكتاب التاريخ   كان من أصحاب الشافعي 

الصغري، وكتاب األمساء والكىن، وكتاب الض عفاء، وكتاب الص حيح، وكتاب الس نن يف الفقه، 
 كتاب األدب، وكتاب رفع اليدين، وكتاب القراءة خلف اإلمام. " و 

 

 2تماء واللغاتهذيب األس  -24

  ـ( 676  و زك اي حم   الد   حيىي        النووي )املتوىف: 
 

اإلمام صاحب الصحيح، هو أبو عبد هللا حممد بن  حممد بن إمساعيل البخارى قال رمحه هللا: 
إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية ابن بردزبه، بباء موحدة مفتوحة، مث راء ساكنة، مث دال مهملة 

ساكنة، مث ابء موحدة، مث هاء، هكذا قيده األمري أبو نصر بن ماكوال،  مكسورة، مث زاى 
 وقال: هو ابلبخارية، ومعناه ابلعربية الزراع. 

وروينا عن اخلطيب احلافظ أىب بكر أمحد بن على بن اثبت البغدادى قال: بردزبه جموسى  
ىل خبارى وميان هذا  مات عليها. قال: وابنه املغرية أسلم على يد اليمان البخارى اجلعفى، وإ
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هو أبو عبد هللا حممد بن جعفر بن ميان املسندى، بفتح النون، شيخ البخارى، وإمنا قيل 
 عفى؛ ألنه موىل ميان اجلعفى والء إسالم.للبخارى: ج

واتفقوا على أن البخارى، رمحه هللا، ولد بعد صالة اجلمعة لثالث عشرة ليلة خلت من شهر 
ة، وأنه توىف ليلة السبت عند صالة العشاء ليلة عيد الفطر، شوال سنة أربع وتسعني ومائ

رتنك، قرية على فرسخني  ن خبودفن يوم الفطر بعد الظهر سنة ست ومخسني ومائتني، ودف
من مسرقند. وروينا من أوجه، عن احلسن بن احلسني البزاز، بزاءين، قال: رأيت حممد بن  

ابلقصري. وهذه نبذة من عيون أخباره أشري   إمساعيل البخارى حنيف اجلسم، ليس ابلطويل وال
 عندى أبسانيدها املهذابت املشهورات: يإليها أبقرب اإلشارات، وه 

أنه قال: أما املادح والذام عندى سواء. وقال: أرجو أن ألقى هللا عز وجل وال  روينا عنه 
حًدا شيًئا،  يطالبىن أىن اعتبت أحًدا. وقال: ما اشرتيت منذ وليت من أحد بدرهم، وال عت أ

 فُسئل عن الورق واحلرب، فقال: كنت آمر إنسااًن أن يشرتى ىل. 
 -وروينا عن أىب عبد هللا حممد بن يوسف الفربرى راوية صحيح البخارى، قال: رأيت النىب 

ىف النوم، فقال: أين تريد؟ قلت: أريد حممد بن إمساعيل البخارى،   -َصلَّى هللاُ َعَلْيه  َوَسلََّم 
 ئه مىن السالم. فقال: أقر 

يل البخارى، رمحه هللا، ىف النوم وروينا عن الفربرى، قال: رأيت أاب عبد هللا حممد بن إمساع
ميشى، كلما رفع   -َصلَّى هللاُ َعَلْيه  َوَسلََّم  -، والنىب -َصلَّى هللاُ َعَلْيه  َوَسلََّم  -خلف النىب 

 قدمه وضع البخارى قدمه ىف ذلك املوضع. 
مسعت حممد بن إمساعيل البخارى يقول: أحفظ مائة ألف   محدويه، قال:وعن حممد بن 
 ح، ومائىت ألف حديث غري صحيح. حديث صحي

وروينا عن اإلمام أمحد بن حنبل، قال: ما أخرجت خراسان مثل حممد بن إمساعيل. وعنه  
خارى،  قال: انتهى احلفظ إىل أربعة من أهل خراسان: أبو زرعة الرازى، وحممد بن إمساعيل الب

 البلخى. وعبد هللا بن عبد الرمحن السمرقندى، يعىن الدارمى، واحلسن بن شجاع 
وعن احلافظ أىب على صاحل بن حممد بن جزرة، قال: ما رأيت خراسانًيا أفهم من البخارى.  

 وعنه قال: أعلمهم ابحلديث البخارى، وأحفظهم أبو زرعة، وهو أكثرهم حديثًا. 
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أربعة: أبو زرعة ابلرى،   رى ومسلم، قال: حفاظ الدنياوعن حممد بن بشار شيخ البخا
ابور، وعبد هللا بن عبد الرمحن الدارمى بسمرقند، وحممد بن إمساعيل ومسلم بن احلجاج بنيس 

ببخارى. وعنه قال: ما قدم علينا، يعىن البصرة، مثل البخارى. وعنه أنه قال حني دخل  
 البخارى البصرة: دخل اليوم سيد الفقهاء. 

ن أفتخر به  حني قدم البخارى البصرة قام إليه فأخذ بيده وعانقه، وقال: مرحًبا مب  أنه وعنه
وروينا عن إسحاق بن أمحد بن خلف، قال: مسعت البخارى غري مرة يقول: ما   منذ سنني.

عند أحد إال عند على بن املديىن، فذكر لعلى بن املديىن قول البخارى  يتصاغرت نفس 
 هو ما رأى مثل نفسه.  هذا، فقال: ذروا قوله،

ىب شيبة، قاال: ما رأينا مثل حممد بن  وروينا عن حممد بن عبد هللا بن منري، وأىب بكر بن أ
 إمساعيل. وروينا عن عمرو بن على القالس، قال: حديث ال يعرفه البخارى ليس حبديث.

بخارى.  وروينا عن عبدان شيخ البخارى، قال: ما رأيت شااًب أبصر من هذا، وأشار إىل ال
اعيل إمام، فمن مل وروينا عن عبد هللا بن حممد املسندى، بفتح النون، قال: حممد بن إمس

جيعله إماًما فاهتمه. وروينا عن اإلمام أىب حممد عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمى، قال: رأيت  
 بخارى.العلماء ابحلرمني واحلجاز والشام والعراق، فما رأيت فيهم أمجع من أىب عبد هللا ال

وروينا عن ابن سهل حممود بن النصر، قال: دخلت البصرة والشام واحلجاز والكوفة، ورأيت  
علماءها، فكلما جرى ذكر البخارى َفضَّلوه على أنفسهم. وروينا عن على بن حجر، قال: 

أخرجت خراسان ثالثة: أاب زرعة ابلرى، وحممد بن إمساعيل ببخارى، والدرمى بسمرقند.  
أعلمهم وأبصرهم وأفهمهم. وروينا عن أىب حامد األعمش، قال:   رى عندىقال: والبخا

رأيت حممد بن إمساعيل البخارى ىف جنازة، وحممد بن حيىي الذهلى، يعىن شيخ البخارى،  
وإمام نيسابور يسأله عن األمساء والكىن، وعلل احلديث، والبخارى مير فيها مثل السهم، كأنه  

ُ َأحَ   1ٌد{ يقرأ }ُقْل ُهَو اَّللَّ
وروينا عن حاشد، ابحلاء املهملة وكسر الشني املعجمة، ابن إمساعيل، قال: رأيت إسحاق  

بن راهوية جالًسا على السرير وحممد بن إمساعيل معه، فأنكر عليه حممد بن إمساعيل شيًئا،  
فرجع إسحاق إىل قول حممد، وقال إسحاق: اي معشر أصحاب احلديث، اكتبوا عن هذا  

 

 [. 1]اإلخالص:  1
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الحتاج الناس إليه؛ ملعرفته ابحلديث وفهمه.   يىف زمن احلسن البصر  لو كانالشاب، فإنه 
وروينا عن أىب عمرو أمحد بن نصر اخلفاث، قال: حدثىن حممد بن إمساعيل البخارى التقى،  

مل أر مثله. وروينا عن أىب عيسى الرتمذى، قال: مل أر ابلعراق وال خبراسان  يالنقى، العامل الذ
ومعرفة األسانيد أعلم من حممد بن إمساعيل. وروينا عن عبد هللا بن   لتاريخىف معىن العلل وا

 محاد اآلملى، وهو شيخ البخارى: وددت أىن شعرة ىف صدر حممد بن إمساعيل.
  يوروينا عن حممد بن يعقوب احلافظ، عن أبيه، قال: رأيت مسلم بن احلجاج بني يد

سلم بن احلجاج أنه قال للبخارى: ال  مام مملعلم. وروينا عن اإل البخارى يسأله سؤال الصيب
                                    يبغضك إال حاسد، وأشهد أنه ليس ىف الدنيا مثلك.  

وروى احلاكم أبو عبد هللا ىف اتريخ نيسابور إبسناده، عن أمحد بن محدون، قال: جاء مسلم 
رجليك اي أستاذ األستاذين،   قَ ب  لبن احلجاج إىل البخارى، فقبل بني عينيه، وقال: دعىن أُ 

 وسيد احملدثني، واي طبيب احلديث ىف علله. 
وروينا عن حاشد بن إمساعيل، قال: كان أهل البصرة يعدون خلف البخارى ىف طلب 

احلديث وهو شاب حىت يغلبوه على نفسه، وجيلسوه ىف الطريق، وجيتمع عليه ألوف أكثرهم 
 مل خيرج وجهه. وروينا عن أىب بكر األغر، قال:  ك شاابً ممن يكتب عنه، وكان البخارى إذ ذا

 كتبنا عن حممد بن إمساعيل على ابب حممد بن يوسف الفرايىب وما ىف وجهه شعرة.
وروينا عن احلافظ صاحل بن حممد جزرة، قال: كان البخارى جيلس ببغداد، وكنت أستملى  

يوسف بن عاصم، قال:  مد بن له، وجيتمع ىف جملسه أكثر من عشرين ألًفا. وروينا عن حم
كان للبخارى ثالثة مستملني، واجتمع ىف جملسه أكثر من عشرين ألًفا. وروينا عن إمام 

األئمة حممد بن إسحاق بن خزمية، قال: ما رأيت حتت أدمي السماء أعلم حبديث رسول هللا  
 من حممد بن إمساعيل.   -َصلَّى هللاُ َعَلْيه  َوَسلََّم  -

حممد بن طاهر املقدسى: وحسبك إبمام األئمة ابن خزمية يقول فيه  الفضل قال احلافظ أبو 
 هذا القول مع لقيه األئمة واملشايخ شرقًا وغراًب. 

قال أبو الفضل: وال عجب فيه، فإن املشايخ قاطبة أمجعوا على قدمه، وَقدَُّمُوه على أنفسهم  
 شأن.هذا الىف عنفوان شبابه، وابن خزمية إمنا رآه عند كربه وتفرده ىف 
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وروينا عن إبراهيم بن حممد بن سالم، بتخفيف الالم على األصح، وقيل: بتشديدها، قال:  
إن الرتوت من أصحاب احلديث مثل سعيد بن أىب مرمي املصرى، ونعيم بن محاد، واحلميدى،  

واحلجاج بن منهال، وإمساعيل بن أىب أويس، والعرىب، واحلسن اخلالل، وحممد بن ميمون  
نة، وحممد بن العالء، واألشج، وإبراهيم بن املنذر اخلزامى، وإبراهيم بن بن عييصاحب ا

موسى الفراء، كلهم كانوا يهابون حممد بن إمساعيل، ويقضون له على أنفسهم ىف النظر 
واملعرفة. قلت: الرتوت: الرؤساء، قاله ابن األعراىب وغريه. وذكره احلاكم أبو عبد هللا  

 احلديث بال خالف بني أهل النقل.  ام أهلالبخارى، فقال: هو إم
واعلم أن وصف البخارى، رمحه هللا، ابرتفاع احملل والتقدم ىف هذا العلم على األماثل 

فضله أن معظم من أثىن عليه  ىفي واألقران، متفق عليه فيما أتخر وتقدم من األزمان، ويكف
 .ونشر مناقبه شيوخه األعالم املربزون، واحلُذَّاق املتقنون 

 واآلخ     نه  واملنتمني  ل ه  وامل ت  د   منه ف   ىف اإل ار   ىل   ض   وخه
هذا الباب واسع جًدا ال ميكن استقصاؤه، فأنبه على مجاعة من كل إقليم وبلد؛ ليستدل 

 ته، وكثرة روايته، وعظم عنايته. بذلك على اتساع رحل 
ور: ممن مسع منه البخارى، رمحه هللا  فأما شيوخه، فقال احلاكم أبو عبد هللا ىف اتريخ نيساب

الوليد أمحد بن حممد األزرقى، وعبد هللا بن يزيد املقرى، وإمساعيل بن سامل  تعاىل، مبكة: أبو
هنم. وابملدينة: إبراهيم بن املنذر اخلزامى، الصائغ، وأبو بكر عبد هللا بن الزبري احلميدى، وأقرا

بو اثبت حممد بن عبيد هللا، وعبد العزيز بن عبد  ومطرف بن عبد هللا، وإبراهيم بن محزة، وأ
د بن يوسف الفرايىب، وأبو نصر إسحاق بن إبراهيم، هللا األويسى، وأقراهنم. وابلشام: حمم

 وحيوة بن شريح، وأقراهنم.وآدم بن أىب إايس، وأبو اليمان احلكم بن انفع، 
، وهارون بن األشعث، وببخارى: حممد بن سالم البيكندى، وعبد هللا بن حممد املسندى

  ي، وعبدان، وحممد بن مقاتل، وأقراهنم. وببلخ: مكوأقراهنم. ومبرو: على بن احلسن بن شقيق
، وقتيبة،  بن إبراهيم، وحيىي بن بشر، وحممد بن أابن، واحلسن بن شجاع، وحيىي بن موسى

ىي بن حيىي، وبشر وأقراهنم، وقد أكثر هبا. وهبراة: أمحد بن أىب الوليد احلنفى. وبنيسابور: حي
وأقراهنم. وابلرى:  بن احلكم، وإسحاق بن راهوية، وحممد بن رافع، وحممد بن حيىي الذهلى، 

  إبراهيم بن موسى. وببغداد: حممد بن عيسى الطباع، وحممد بن سائق، وسريج، ابلسني



212 
 

ن  املهملة واجليم، ابن النعمان، وأمحد بن حنبل، وأقراهنم، وبواسط: حسان بن حسان، وحسا
 بن عبد هللا، وسعيد بن عبد هللا ابن سليمان، وأقراهنم.

وابلبصرة: أبو عاصم النبيل، وصفوان بن عيسى، وبدل بن احملرب، بفتح احلاء املهملة والباء  
مسلم، وحممد بن عرعرة، وسليمان بن حرب، وأبو  املوحدة، وحرمى بن عمارة، وعفان بن 

وأقراهنم. وابلكوفة: عبد هللا بن موسى، وأبو نعيم،  الوليد الطيالسى، وعارم، وحممد بن سنان، 
واحلسن بن الربيع، وخالد بن خملد، وسعيد بن  وأمحد بن يعقوب، وإمساعيل بن أابن،

عقبة، وأبو غسان، وأقراهنم.   حفص، وطلق بن غنام، وعمرو بن حفص، وعروة، وقبيصة بن
صاحل، وأمحد بن صاحل، وأمحد  ومبصر: عثمان بن صاحل، وسعيد بن أىب مرمي، وعبد هللا بن 

بن عفري، وحيىي بن عبد هللا  بن شبيب، وأصبغ ابن الفرج، وسعيد بن عيسى، وسعيد بن كثري 
يزيد احلراىن، وعمرو بن   بن بكري، وأقراهنم. وابجلزيرة: أمحد بن عبد امللك احلراىن، وأمحد بن

 خلف، وإمساعيل بن عبد هللا الرقى، وأقراهنم. 
ل البخارى، رمحه هللا، إىل هذه البالد املذكورة ىف طلب العلم، عبد هللا: قد رحقال احلاكم أبو 

وأقام ىف كل مدينة منها على مشاخيها. قال: وإمنا مسيت من كل انحية مجاعة من املتقدمني؛ 
الى إسناده، وابهلل التوفيق. وروينا عن اخلطيب البغدادى، رمحه هللا، قال:  ليستدل به على ع

، رمحه هللا تعاىل، إىل حمدثى األمصار، وكتب خبراسان، واجلبال، ومدن العراق  رحل البخارى
حلجاز، والشام، ومصر، وورد بغداد دفعات. وروينا من جهات عن جعفر بن كلها، واب

ارى يقول: كتبت عن ألف شيخ من العلماء وزايدة، وليس  حممد القطان، قال: مسعت البخ
 عندى حديث إال أذكر إسناده. 

ون عن البخارى، فأكثر من أن حيصروا، وأشهر من أن يذكروا. وقد روينا عن  اآلخذوأما 
أحد يرويه غريى. وقد  يالفربرى، قال: مسع الصحيح من البخارى سبعون ألف رجل، فما بق

وقد قدمنا أنه كان حيضر جملسه أكثر من عشرين ألًفا أيخذون   روى عنه خالئق غري ذلك،
مة األعالم: اإلمام أبو احلسني مسلم ابن احلجاج صاحب  عنه، وممن روى عنه من األئ

عبد الرمحن النسائى، وأبو حامت، وأبو زرعة الرازاين،   الصحيح، وأبو عيسى الرتمذى، وأبو 
م، وصاحل بن حممد جزرة احلافظ، وأبو بكر بن  اإلما وأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق احلريب

بد هللا مطني، وكل هؤالء أئمة حفاظ،  خزمية، وحيىي بن حممد بن صاعد، وحممد بن ع
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ث ببغداد عن البخارى: احلسني بن وآخرون من احلفاظ وغريهم. قال اخلطيب: آخر َمن حدَّ 
 إمساعيل احملاملى. 

 ت ن  ه  وك   ة مج ه وأتل  ه وسبب ف   ىف اسم صح ح البخارى  وت   ف حم ه
ند الصحيح املختصر من أمور رسول  أما امسه: فسماه مؤلفه البخارى، رمحه هللا: اجلامع املس 

 وسننه وأايمه.  -َلْيه  َوَسلََّم  َصلَّى هللاُ عَ  -هللا 
وأما حمله: فقال العلماء: هو أول ُمَصنَّف ُصن  ف ىف الصحيح اجملرد. واتفق العلماء على أن 

صح الكتب املصنفة صحيحا البخارى ومسلم. واتفق اجلمهور على أن صحيح البخارى  أ
ًحا، وأكثرمها فوائد. وقال احلافظ أبو على النيسابورى وبعض علماء املغرب: أصحهما صحي
صح. وأنكر العلماء ذلك عليهم، والصواب ترجيح صحيح البخارى. وقد  صحيح مسلم أ

اعيلى ىف كتابه املدخل ترجيح صحيح البخارى على صحيح  قرر اإلمام احلافظ أبو بكر اإلمس
أجود هذه الكتب كتاب البخارى. وأمجعت األمة على   مسلم، وذكر دالئله. وقال النسائى:

 ديثهما. صحة هذين الكتابني، ووجوب العمل أبحا
، قال: قال البخارى،  وأما سبب تصنيفه وكيفية أتليفه: فروينا عن إبراهيم بن معقل النسفى

 رمحه هللا: كنت عند إسحاق بن راهوية، فقال لنا بعض أصحابنا: لو مجعتم كتااًب خمتصرًا ىف
، فوقع ذلك ىف قلىب، وأخذت ىف مجع -َصلَّى هللاُ َعَلْيه  َوَسلََّم  -الصحيح لسنن رسول هللا  

تاب الصحيح لست وروينا من جهات عن البخارى، رمحه هللا، قال: صنفت ك هذا الكتاب.
عشرة سنة، خرجته من ستمائة ألف حديث، وجعلته حجة بيىن وبني هللا. وروينا عنه قال:  

واقف بني يديه، وبيدى مروحة أذب   ىف املنام، وكأين -َصلَّى هللاُ َعَلْيه  َوَسلََّم  - رأيت النىب
ى إخراج محلىن عل   يعنه، فسالت بعض املعربين، فقال: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذ

الصحيح. وروينا عنه، قال: ما أدخلت ىف كتاب اجلامع إال ما صح، وتركت من الصحاح 
 طحال القول. 

برى، قال: قال البخارى: ما وضعت ىف كتاب الصحيح حديثًا إال اغتسلت  عن الفر وروينا 
قبل ذلك وصليت ركعتني. وروينا عن عبد القدوس بن مهام، قال: مسعت عدة من املشايخ  

ومنربه، وكان   -َصلَّى هللاُ َعَلْيه  َوَسلََّم  -ن: حول البخارى تراجم جامعه بني قرب النىب يقولو 
ة ركعتني. وقال آخرون، منهم أبو الفضل حممد بن طاهر املقدسى: صنفه  يصلى لكل ترمج
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هذا صحيح، ومعناه أنه كان يصنف فيه ىف كل ببخارى، وقيل: مبكة، وقيل: ابلبصرة، وكل 
ىف تصنيفه ست عشرة سنة كما سبق. قال احلاكم أبو عبد   يه البلدان، فإنه بقبلدة من هذ

نا أبو عبد هللا حممد بن على، قال: مسعت البخارى هللا: حدثنا أبو عمرو إمساعيل، حدث
صنف وأحج ىف كل سنة، وأرجع من مكة إىل يقول: أقمت ابلبصرة مخس سنني مع كتىب أ

ن يبارك هللا تعاىل للمسلمني ىف هذه املصنفات. وبلغىن قال البخارى: وأان أرجو أ البصرة.
ى صحيح البخارى، عن الفربرى، عن الشيخ أىب زيد املروزى، من أصحابنا، وهو أجل من رو 

مىت تدرس الفقه وال  ىف املنام، فقال ىل: إىل -َصلَّى هللاُ َعَلْيه  َوَسلََّم  -قال: رأيت النىب 
رسول هللا؟ قال: جامع حممد بن إمساعيل البخارى، أو  تدرس كتاىب؟ قلت: وما كتابك اي 

 كما قال.
ئتان ومخسة  ندة سبعة آالف ومامن األحاديث املس  مجلة ما ىف صحيح البخارى. ف  

وسبعون حديثًا ابألحاديث املكررة، وحبذف املكررة حنو أربعة آالف، وقد ذكرهتا مفصلة 
خمتصرة ىف أول شرح صحيح البخارى، وذكرت فيه مجلة من أحوال البخارى، وورعه،  

وفائدة  الواحد ىف أبواب، وتعظيمه للعلم، وما يتعلق بصحيحه، كبيان فائدة إعادته احلديث 
واحد ىف موضع، مث يروى ىف موضع آخر عن رجل أو رجلني عنه، وبيان التعليق  حتديثه عن 

 فيه، وغري ذلك.  يالذ
روينا عن حممد بن أىب حامت وراق البخارى، قال: كان البخارى إذا كنت معه ىف سفر . فصل

إىل عشرين مرة،  يلته مخس عشرة مرةمجعنا بيت، إال ىف القيظ أحيااًن، فكنت أراه يقوم ىف ل
 كل مرة أيخذ القداحة فيورى انرًا بيده ويسرج، مث خيرج أحاديث يعلمها، مث يضع رأسه،  ىف

وكان يصلى ىف وقت السحر ثالث عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، ورأيته استلقى على قفاه 
راج  اليوم ىف كثرة إخ يوًما وحنن بفربر ىف تصنيف كتاب التفسري، وكان أتعب نفسه ىف ذلك 

له: اي أاب عبد هللا، مسعتك تقول: ما أتيت شيًئا بغري علم قط منذ عقلت،  احلديث، فقلت 
فأى علم ىف هذا االستلقاء؟ فقال: أتعبنا أنفسنا ىف هذا اليوم، وهذا ثغر خشيت أن حيدث 

ا  عدو كان بن سرتيح وآخذ أهبة ذلك، فإن غافصناحدث ىف أمر العدو، فأحببت أن أ
فيها التنبيه على قوله: ما أتيت   يمقصود ،ى نفائساية وإن اشتملت عل حراك، فهذه احلك

 شيًئا بغري علم.
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فهذه أحرف من عيون مناقبه وصفاته، ودرر مشائله وحاالته، أشرت إليها إشارات لكوهنا من 
املعروفات الواضحات، ومناقبه ال تستقصى؛ خلروجها عن أن حتصى، وهى منقسمة إىل  

ىف التحصيل، ورواية، ونسك، وإفادة، وورع، وزهادة، وحتقيق،  حفظ، ودراية، واجتهاد
وأحوال، وكرامات، وغريها من أنواع املكرمات، ويوضح ذلك ما وإتقان، ومتكن، وعرفان، 

أشرت إليه من أقوال أعالم املسلمني أوىل الفضل والورع، والدين، واحلفاظ والنقاد املتقنني،  
يتأملوهنا وحيرروهنا، وحيافظون على صيانتها أشد الذين ال جيازفون ىف العبارات، بل 

غري منحصرة، وفيما أشرت إليه أبلغ كفاية للمستبصر،  احملافظات، وأقاويلهم بنحو ما ذكرته
رضى هللا عنه وأرضاه، ومجع بيىن وبينه ومجيع أحبابنا ىف دار كرامته مع من اصطفاه، وجزاه  

 من فضله أبلغ احلباء. عىن وعن سائر املسلمني أكمل اجلزاء، وحباه 
 

 1وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  -21

  ـ( 681ا   خ كا  اإلر    )املتوىف:      ا  م محد    حممد     
 

أبو عبد هللا حممد بن أيب احلسن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن األحنف  قال رمحه هللا: 
اإلمام يف علم احلديث،  فظ، البخاري احلااجلعفي ابلوالء يزذبه وقال ابن ماكوال: هو يزدزبه

صاحب اجلامع الصحيح والتاريخ، رحل يف طلب احلديث إىل أكثر حمدثي األمصار، وكتب  
خبراسان واجلبال ومدن العراق واحلجاز والشام ومصر، وقدم بغداد، واجتمع إليه أهلها 

يف كتاب   عبد هللا احلميدي واعرتفوا بفضله وشهدوا بتفرده يف علم الرواية والدراية، وحكى أبو
جذوة املقتبس واخلطيب يف اتريخ بغداد أن البخاري ملا قدم بغداد مسع به أصحاب احلديث، 

فاجتمعوا وعمدوا إىل مائة حديث فقبلوا متوهنا وأسانيدها وجعلوا منت هذا اإلسناد إسناد  
وا اجمللس آخر، ودفعوا إىل عشرة أنفس إىل كل رجل عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضر 

لك على البخاري، وأخذوا املوعد للمجلس، فحضر اجمللس مجاعة من أصحاب يلقون ذ
احلديث من الغرابء من أهل خراسان وغريها ومن البغداديني، فلما اطمأن اجمللس أبهله  

 
 -حسان عباس. الناشر: دار صادر  احملقق: إ   .191-4/188وأنباء أبناء الزمان  وفيات األعيان  1

 بريوت 
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انتدب إليه واحد من العشرة، فسأله عن حديث من تلك األحاديث، فقال للبخاري: ال  
ما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حىت فرغ من  فقال: ال أعرفه، فأعرفه، فسأله عن آخر 

عشرته، والبخاري يقول: ال أعرفه، فكان الفقهاء ممن حضر اجمللس يلتفت بعضهم إىل بعض 
ويقولون: الرجل فهم، ومن كان منهم ضد ذلك يقضي على البخاري ابلعجز والتقصري وقلة  

األحاديث املقلوبة، فقال ه عن حديث من تلك الفهم. مث انتدب رجل آخر من العشرة فسأل
البخاري: ال أعرفه، فسأله عن آخر فقال: ال أعرفه، فلم يزل يلقي عليه واحدا بعد واحد  

حىت فرغ من عشرته، والبخاري يقول: ال أعرفه، مث انتدب الثالث والرابع إىل متام العشرة حىت 
أعرفه، فلما علم  يدهم على قوله: الفرغوا كلهم من األحاديث املقلوبة، والبخاري ال يز 

البخاري أهنم فرغوا التفت إىل األول منهم فقال: أما حديثك األول فهو كذا، وحديثك الثاين  
فهو كذا، والثالث والرابع على الوالء، حىت أتى متام العشرة، فرد كل منت إىل إسناده وكل 

ا وأسانيدها  كلها إىل أسانيده  إسناد إىل متنه، وفعل ابآلخرين كذلك، ورد متون األحاديث
 إىل متوهنا، فأقر له الناس ابحلفظ وأذعنوا له ابلفضل.

وكان ابن صاعد إذا ذكره يقول: الكبش النطاح، ونقل عنه حممد بن يوسف الفربري أنه قال:  
ما وضعت يف كتايب الصحيح حديثا إال اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتني. وعنه أنه قال:  

رجته من ستمائة ألف حديث، وجعلته حجة  ح لست عشرة سنة، خصنفت كتايب الصحي
 .فيما بيين وبني هللا عز وجل 

وقال القربري: مسع صحيح البخاري تسعون ألف رجل، فما بقي أحد يروي عنه غريي.  
 .وروى عنه أبو عيسى الرتمذي

نن وكانت والدته يوم اجلمعة بعد الصالة، لثالث عشرة، وقيل الثنيت عشرة ليلة خلت م
وتسعني ومائة، وقال أبو يعلى اخلليلي يف كتاب اإلرشاد: إن والدته كانت  شوال سنة أربع 

 .الثنيت عشرة ليلة خلت من الشهر املذكور
وتويف ليلة السبت بعد صالة العشاء، وكانت ليلة عيد الفطر، ودفن يوم الفطر بعد صالة  

 .الظهر، سنة ست ومخسني ومائتني خبرتنك، رمحه هللا تعاىل
 اتريخ الغرابء أنه قدم مصر وتويف هبا، وهو غلط، والصواب ما ذكرانه ها  وذكر ابن يونس يف

هنا رمحه هللا تعاىل. وكان خالد بن أمحد بن خالد الذهلي أمري خراسان قد اخرجه من خبارى  
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إىل خرتنك، مث حج خالد املذكور فوصل إىل بغداد فحبسه املوفق بن املتوكل أخو املعتمد  
 .فة، فمات يف حبسهاخللي

وكان شيخا حنيف اجلسم، ال ابلطويل وال ابلقصري. وقد اختلف يف اسم جده، فقيل إنه  
بفتح الياء املثناة من حتتها وسكون الزاي وكسر الذال املعجمة وبعدها ابء موحدة مث   -يزذبه 

ابء  بدال وزاي و  -هاء ساكنة، وقال أبو نصر بن ماكوال يف كتاب اإلكمال: هو يزدزبه 
وهللا أعلم، وقال غريه: هذا اجلد جموسيا مات على دينه، وأول من أسلم   -معجمة بواحدة 

منهم املغرية، ووجدته يف موضع آخر عوض يزذبه األحنف ولعل يزذبه كان أحنف الرجل،  
والبخاري: بضم الباء املوحدة وفتح اخلاء املعجمة وبعد األللف راء، هذه النسبة  . وهللا أعلم

 .دن ما وراء النهر، بينها وبني مسرقند مسافة مثانية أايمرا، وهي من أعظم م إىل خبا
وخزنتك: بفتح اخلاء املعجمة وسكون الراء وفتح التاء املثناة من فوقها وسكون النون وبعدها  

 .كاف، وهي قرية من قرى مسرقند
، وكان له  وقد سبق الكالم على اجلعفي، ونسبة البخاري إىل سعيد بن جعفر وايل خراسان 

 لوالء فنسبوا إليه.عليهم ا
 
 

 1المتواري على تراجم ابواب البخاري -22

  ـ( 683ا   املنري اإلسكندراين )املتوىف:    ر محد    حممد    من و 

وسأذكر من مناقبه الدالة على علو مقامه ما يوجب  ترمجة اإلمام البخاريقال رمحه هللا: 
ومتامه. ونستتبع ذلك ذكر نسبه ومولده ورحلته ووفاته مما  التقدمي لكالمه، واالعتقاد يف كماله 

القاضي   -رمحه هللا   -وقد حدثنا جبملته والدي  -محه هللا ر  -اشتمل عليه اتريخ اخلطيب 
و املعايل حممد بن الشيخ الصاحل أيب علي منصور بن  الرئيس العدل الثقة األمني وجيه الدين أب

قال:   -رمحه هللا ورمحة واسعة  -بن علي اجلذامي اجلروي أيب القاسم بن املختار بن أيب بكر 
صلوات هللا عليه وعلى آابئه   - أمري املؤمنني أبو العباس أمحد حدثنا اإلمام الناصر لدين هللا

 
 املتواري علي تراجم أبواب البخاري    1

 الكويت   -اشر: مكتبة املعال الن.  احملقق: صالح الدين مقبول أمحد 
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إلسالم كاتساع مدته، وكانت حنوا من مثان وأربعني سنة،  ومل تتسع مدة خليفةيف ا -الطاهرين 
اإلمام احلافظ أبو العز عبد املغيث بن زهري احلريب قال:  حدثنا  -صلوات هللا عليه  -قال 

بن حممد بن عبد الواحد القزاز البغدادي قال: حدثنا اخلطيب  حدثنا أبو منصور عبد الرمحن
وبعض ما  ،لبغدادي بتأرخيه الكبري مساعا عليهأبو بكر أمحد بن علي بن اثبت ا ،احلافظ

 .- اء هللاإن ش -أوردانه خمتصر اللفظ وايف املعىن 
قال اخلطيب: " حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية أبو عبد هللا اجلعفي البخارى اإلمام 
يف علم احلديث صاحب اجلامع الصحيح والتأريخ، رحل يف طلب العلم إىل سائر األمصار 

 .وكتب خبراسان واجلبال والعراق واحلجاز والشام ومصر، وروى عن خلق يتسع ذكرهم
د املاليين إبسناده إىل حممد بن أمحد بن سعدان البخاري قال: حممد بن  أبو سعيأخربان 

إمساعيل البخارى جده بردزبه، وبردزبه جموسي مات عليها، وكان زراعا، واملغرية ابنه أسلم 
 .فنسب إىل من أسلم على يديه وهو أيضا مواله -وكان جعفيا  -ارى على يد ميان وايل خب

عيل شيخا حنيفا معتدال، ولد يوم اجلمعة بعد  : رأيت حممد بن إمساوقال احلسني البخاري
الصالة لثالث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعني ومائة، وتويف ليلة السبت غرة 

 .ني وستني سنة إال ثالثة عشر يوماشوال سنة ست ومخسني ومائيت، عاش اثنت
قال: أهلمت حفظه وأان يف الكتاب،  وقيل أليب عبد هللا: كيف كان بدؤك يف طلب احلديث؟ 

يرا، مث اختلفت إىل الداخلي وغريه، وقال يوما فيما يقرأ للناس: سفيان  ويل عشر سنني تقد
فيه مث خرج، فقال كيف  عن أيب الزبري عن إبراهيم، فقلت له: ارجع إىل األصل، فدخل فنظر

 وأصلحه، وقال: هو اي غالم؟ قلت: هو الزبري عن عدي عن إبراهيم، فأخذ القلم مين
 .صدقت. فسئل البخاري: ابن كم كنت يؤمئذ؟ قال إحدى عشرة سنة

قال: وحفظت كتب ابن املبارك ووكيع وأان ابن ست عشرة سنة، وخرجت إىل احلج،  
، وقل ملسو هيلع هللا ىلصريخ وأان ابن مثاين عشرة سنة عند قرب النيب وجاورت يف طلب احلديث وصنفت التأ

 .حققت بذكرها، وصنفته ثالثة مرات  أن يكون فيه اسم إال وله عندي قصة
وقال: أبو بكر املديين: كنا يوما عند إسحاق بن راهويه بنيسابور، والبخارى حاضر، فمر  

أاب عبد هللا ايش  إسحاق بذكر عطاء الكيخاراين يف عد التابعني، فقال له إسحاق: اي 
ع عطاء منه  كيخاران؟ فقال قرية ابليمن، كان معاوية بعث إليها أحد الصحابة، فسم
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وروى السعداين عن بعض إخوانه   .حديثني: هذا أحدمها فقال إسحاق: كأنك شهدت القوم
 .أن البخاري قال: أخرجت هذا الصحيح من زهاء ست مائة ألف حديث

حديثا حىت اغتسلت وصليت ركعتني لكل حديث قبل   وعن البخاري أيضا: ما وضعت فيه
دون تراجم كتابه يف الروضة يغتسل ويصلي لكل  أن أثبته. وعن بعض املشايخ أن البخاري 

 .وقال الفربري: مسع كتاب البخاري تسعون ألف رجل ما بقي منهم غريي .ترمجة
صلى هللا    -ر رسول هللا وقال حممد البخارى خبوارزم: رأيت أاب عبد هللا يف املنام ميشي أبث

ه، فدعت أمه وابتهلت وقيل: إن عينيه ذهبتا يف صغر  .يتحرى مواضع قدميه -عليه وسلم 
فقال هلا: قد رد هللا على ابنك بصره رمحة لبكائك  -راهيم اخلليل عليه السالم فرأت إب

 .ودعائك، فأصبح يبصر
 .حفظ إسنادهوعن البخاري: كتبت عن ألف شيخ وأكثر، ما عندي حديث إال أ

 ز د  وور ه 
يت بدرهم حىت الكاغذ ومن مناقبه يف ورعه مطلقا، أنه قال: منذ ولدت ما بعت وال اشرت 

 .واحلرب، كنت أوكل من يفعل ذلك 
 .قلت: كأنه يقلد الوكيل وخيلص من عهدة التصرف مباشرة

الغد أعطاه هبا  وكان عنده بضاعة أعطى هبا مخس مائة ألف، فلم يتفق له بيعها. فلما كان 
يت آخر عشرة آالف فقال: كنت البارحة نويت أن أبيعها ملن أعطى مخسة فال أغري ني

 .وكان يف رمضان خيتم كل ليلة عند اإلفطار ولثالث عند السحر .وأمضاها
ولسعه الزنبور وهو يصلي يف سبعة عشرة موضعا من بدنه، ما تغري حاله وال انتقد ثوبه حىت  

منصور: كنا يف جملس البخاري يف املسجد، فأخذ أحد احلاضرين من  وقال حممد بن .سلم
رأيت البخاري ينظر إليها وإىل الناس يستغفلهم حىت إذا غفلوا  حلية البخاري قذاة فطرحها، ف

فلما خرج من املسجد مد يده إىل كمه فأخذها وطرحها يف  يف ظنه أخذها وأدخلها يف كمه، 
تلك القذاة  يف1  ﴾ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره﴿ قلت: فهم من قوله عز وجل: .األرض

 . ينزه عنه املسجدمن ذرة. وكأنه تورع أن ينزه حليته عن شيء وال

 

 [8]الزلزلة:  1
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 ح ظه 
حفظه، أن أهل بغداد امتحنوه مبائة حديث حولوا أسانيدها وبدلوها،   ومن نوادر املنقول يف

مث عرضها عليه عارض يف احملفل، فجعل يقول يف كل حديث: ال أعرفه. فاستقصر النظارة  
ألول فهو  حفظه، فلما أمت املعارض املائة عطف البخاري عليها فجعل يقول: أما احلديث ا

دي كذا، إىل أن انتهى إىل آخر فجودها من حفظه، فأقر الكل له ابلفضل  كذا، وإسناده عن
 .وإبحراز احلصل

أنه امتحن مبناواة حممد بن حيي الذهلي،  ومن مناقبه الدينية ومآثره الدالة على خلوص النية 
صا ابلفضل، وكان حممد هذا من مجلة مشاخيه، ومتعينا يف عصره، متقدما ابلسن، ومتخص 

ادة، واشتهارا زائدا على العادة، وأمرا مطاعا حقا مراعا. واقتضى له جمموع هذه  وانتصااب لإلف
األحوال أن ظهر على البخاري، وعرب يف وجه وجاهته، ووكر يف اعتقاد اخللق صفو نزاهته،  

دا، مث مل  إىل أن اندى عليه أن ال جيلس أحد إليه، فأقام البخاري برهة من الزمان وحيدا فري
الناس يف حقه إىل قسمني: أحنهما عليه   عن الوطن غريبا شريدا، وانقسم يكفه حىت أجاله 

وأدانمها إليه، هو الذي يظن فيه االعتقاد وال يتجاسر على إظهار تعظيمه خشية االنتقاد؛  
إنه دعا يف سجوده ذات ليلة دعوة ورخها من كان معه   -رضي هللا عنه  -حىت قيل عنه 

لك أنه قال: اللهم إنه قد ضاقت علي األرض مبا رحبت  ا من قبل دعاءه ومسعه، وذوأجاهب
فقبض لشهر من هذه الدعوة. مث مل يكن إال أن اجتمع اخلصمان يف دار ، فاقبضين إليك 

اجلزاء، وقدما على احلكم العدل املنصف يف القضاء فانقلب مخول البخاري ظهورا، وظهور  
وقطع ذكر الذهلي حىت كأن مل يكن   ظيم البخاري أعصرا ودهورا غريه دثورا، وقطع الناس بتع

شيئا مذكورا، فهو إىل اآلن ال يعرف امسه إال متوغل يف معرفة أمساء املشاهري واخلاملني، وال  
مير ذكره على األلسنة إال يف احلني بعد احلني، والعاقبة للمتقني والعمل على اخلوامت وعندها  

قال:   :أسند اخلطيب وهذا معناهمع حممد بن حيىي الذهلي  يزول الشك ابليقني. وقصته
حدثين حممد بن يعقوب حدثنا حممد بن نعيم، قال مسعت حممد بن حامد يقول مسعت  

احلسن بن حممد يقول، مسعت حممد بن حيىي الذهلي يقول ملا ورد حممد بن إمساعيل البخاري 
وأقبلوا ابلكلية  وا منه، فذهب الناس إليه نيسابور: اذهبوا إىل هذا الرجل الصاحل العامل فامسع

 .عليه، حىت ظهر اخللل يف جملس الذهلي فحسده بعد ذلك وتكلم فيه



221 
 

: فعل معه فعل  -وهللا أعلم  -قلت: حتسني الظن يوجب حترير هذه العبارة وكأنه أراد 
أمحد  قال: وأخربان أبو حازم قال، مسعت احلسن بن  .- وهللا أعلم -احلاسدين بتأويل عنده 
أاب حامد يقول: رأيت حممد بن إمساعيل يف جنازة أيب عثمان   بن شيبان يقول، مسعت

والذهلي يسأله عن األمساء والكىن والعلل، وهو مير كأنه السهم. فما أتى على ذلك شهر  
حىت تكلم فيه وقال: من اختلف إليه، ال خيتلف إلينا، وتعلل أبن أهل بغداد كاتبوه أبنه تكلم 

ل: " لفظي ابلقرآن خملوق " فهو مبتدع يزجر ويهجر،  وكان الذهلي يقول: من قا يف اللفظ.
  -رمحه هللا  -والذي صح عن البخاري . ومن قال: القرآن خملوق فهو كافر يقتل وال ينظر

أنه سئل عن اللفظ، وضايقه السائل فقال: أفعال العباد كلها خملوقة. وكان يقول مع ذلك: 
جاج رمحه هللا ثبت معه يف احملنة، وقال  وذكر أن مسلم بن احل .لوقالقرآن كالم هللا غري خم

: من كان خيتلف إىل هذا الرجل، فال خيتلف إلينا، فعلم  -ومسلم يف جملسه  -يوما الذهلي 
مسلم أنه املراد، فأخذ طيلسانه وقام على رؤوس األشهاد، فبعث إىل الذهلي جبميع األجزاء  

نه كان حيلف بعد هذه احملنة، أن  بخاري يف الورع أرسوخ ال ومن متام .اليت كان أخذها عنه
احلامد والذام عنده من الناس سواء، يريد أنه ال يكره ذامه طبعا. وجيوز أن يكرهه شرعا،  

فيقوم ابحلق ال ابحلظ، وحيقق ذلك من حاله أنه مل ميح اسم الذهلي من جامعه، بل أثبت 
  (حدثنا حممد)إما أن يقول:   :ال على أحد وجهنيروايته عنه، غري أنه مل يوجد يف كتابه إ

فإن قلت: فما له   .. فينسبه إىل جد أبيه (حدثنا حممد بن خالد ) ويقتصر. وإما أن يقول: 
قلت: لعله ملا اقتضى التحقيق عنده أن يبقى روايته   أمجله، وأنفي أن يذكر بنسبه املشهور؟ 

يل والتعويل على يف قدحه فيه ابلتأو عنده خشية أن يكتم علما رزقه هللا على يديه وعذره  
حتسني الظن، خشي على الناس أن يقعوا فيه أبنه قد عدل من جرحه، وذلك يوهم أنه 

صدقه على نفسه فيجر ذلك إىل البخاري وهنا، فأخفى امسه وغطى رمسه وما كتم علمه،  
 .فجمع بني املصلحتني، وهللا أعلم مبراده من ذلك 

ذلك وقع العلم عند طالبه. رزقنا هللا العمل مبا  من مناقبه، ليعظم بهذا آخر ما سنح لنا إثباته 
 .علمنا، والعذر فيما جهلنا، والتوفيق فيما قلنا، أو فعلنا، وأداء األمانة فيما محلنا 

وهذا أوان نفتح املطلوب بعون هللا وتيسريه، وعلى هللا قصد السبيل يف حتري الصواب وحتريره، 
 .وهو حسبنا ونعم الوكيل
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 1حاديث األحكام شرح اإللمام بأ -23

  ـ(  706 تت   الد   حممد           و ب  ا    ق ق ال  د )
 

ن إبراهيم بن املغريةبن  وأما البخاري: فهو أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بقال رمحه هللا: 
لزاي  مفتوح الباء املوحدة، ساكن الراء مكسور الدال املهملتني، ساكن ا - بن بردزبه األحنف

م شامخ، وعامل ابلصناعة  ، جبل يف هذا العل -املعجمة، مكسور الباء املوحدة، وآخرها هاء 
 راسخ، طاف وجال، ووسع الطلب اجملال، فضله كبري، والثناء عليه كثري.

نيسابور": حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية   قال احلاكم أبو عبد هللا احلافظ يف "اتريخ
فيه،   د هللا اجلعفي، إمام أهل احلديث بال خالف أعرفه بني أئمة أهل النقلالبخاري، أبو عب

 إال أن يكون كما قال األول:
 حبسبك أين ال أرى لك عائبا ... سوى حاسد واحلاسدون كثري

ملذكر يقول: مسعت أاب بكر حممد بن إسحاق قال احلاكم: مسعت أاب الطيب حممد بن أمحد ا
صلى هللا عليه   -ت أدمي هذه السماء أعلم حبديث رسول هللا بن خزمية يقول: ما رأيت حت

 .حفظ من حممد بن إمساعيل البخاريوأ -وسلم 
قال: ومسعت حيىي بن عمرو بن صاحل يقول: مسعت أاب العباس حممد بن إبراهيم الفقيه يقول:  

 بن إمساعيل البخاري من بغداد:كتب إىل حممد 
 بعدك خري حني تفتقد واملسلمون خبري ما بقيت هلم ... وليس

يقول: مسعت أيب يقول: رأيت مسلم بن   قال: ومسعت أاب عبد هللا حممد بن يعقوب احلافظ
 احلجاج بني يدي حممد بن إمساعيل البخاري، وهو يسأله سؤال الصيب املتعلم. 

بن حممد الوراق يقول: مسعت أاب حامد أمحد بن محدون يقول:   قال: ومسعت أاب نصر أمحد
قال: م بن احلجاج، وجاء إىل حممد بن إمساعيل البخاري، فقبل بني عينيه، و مسعت مسل 

 
 310/ 1شرح اإلملام أبحاديث األحكام    1

ق العيد )املتوىف علي بن وهب بن مطيع القشريي، املعروف اببن دقيتقي الدين أبو الفتح حممد بن 
 الناشر: دار النوادر، سوراي ..  حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: حممد خلوف العبد هللا.(٧٠٢
 م   ٢٠٠٩ -ه     ١٤٣٠ة: الثانية،  الطبع
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دعين حىت أقبل رجليك اي أستاذ األستاذين، واي سيد احملدثني، واي طبيب احلديث يف علله، 
 حدثك حممد بن سالم ... فذكر بقية احلكاية. 

اهيم بن املغرية  وروى اخلطيب بسنده إىل أمحد بن سيار قال: حممد بن إمساعيل ابن إبر 
ورحل يف احلديث، ومهر فيه، وتبصر  اجلعفي، أبو عبد هللا، طلب العلم، وجالس النالس،  

 وخالط، وكان حسن املعرفة وحسن احلفظ، وكان يتفقه. 
جعفر بن الفضل قال: أخربان حممد بن  وروى احلافظ عبد الغين بن سعيد، عن أيب الفضل 

بو عبد الرمحن النسائي عن العالء وسهيل فقال: موسى بن يعقوب بن املأمون قال: سئل أ
 ما يف الكتب كلها أجود من كتاب حممد بن إمساعيل البخاري.مها خري من فليح، ومع هذا 

ألئمة يف معرفة احلديث وذكره احلافظ أبو أمحد يف كتابه "األمساء والكىن" وقال: كان أحد ا
املبالغة واحلسن، أو مل أمسع أبذين يف  ومجعه، ولو قلت: إين مل أر تصنيفا يفوق تصنيفه يف

 ادقا يف قويل.ابب احلديث مثله، رجوت أن أكون ص 
حممد بن يوسف الفربري  وروى اخلطيب من حديث أيب اهليثم الكشميهين قال: مسعت

ي: ما وضعت يف كتاب "الصحيح" حديثا إال اغتسلت  يقول: قال حممد بن إمساعيل البخار 
 قبل ذلك، وصليت ركعتني.

: مسع  ذكر أيضا عن أيب إسحاق املستملي، عن حممد بن يوسف الفربري: أنه كان يقولو 
 كتاب "الصحيح" حملمد بن إمساعيل تسعون ألف رجل، فما بقي أحد يرويه عنه غريي. 

جهة الفربري هي املشهورة شرقا وغراب،   قلت: وهذه الرواية يف "صحيح البخاري" من
هيم بن معقل النسفي عن البخاري موجودة يف فهارسهم  وللمغاربة رواية أخرى من جهة إبرا

 يوم يف جهة أهل الشرق.وغريها، وال أعلمها ال
ليلة عيد الفطر، سنة ست ومخسني ومئتني   -رمحه هللا تعاىل   -وكانت وفاة البخاري 

املعجمة، ساكن الراء، مفتوح اثلث احلروف، ساكن النون، وآخره  خبرتنك، مكسور اخلاء 
 كاف. 
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 1ر تاريخ دمشق البن عساكر تصمخ -42

  ـ( 711مجال الد   ا   منظور )املتوىف:     حممد    مك م      

" حممد بن إمساعيل بن إبراهيم أبو عبد هللا اجلعفي البخاري اإلمام صاحب  قال رمحه هللا: 
 والتاريخ. مسع بدمشق. الصحيح 

خربه قال: خرجت من حدث اإلمام البخاري عن مكي بن إبراهيم بسنده إىل سلمة أنه أ
الم لعبد الرمحن بن عوف، قلت:  املدينة ذاهباً حنو الغابة، حىت إذا كنت بثنية الغابة، لقيين غ

لت: من أخذها؟ قال:  وحيك ما بك؟ قال: أخذت لقاح رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيه  َوَسلََّم. ق
باه، اي صاحباه! مث  غطفان وفزارة. فصرخت ثالث صرخات أمسعت ما بني البتيها: اي صاح

 اندفعت حىت ألقاهم، وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول:
 األكوع ... واليوم يوم الرضعأان ابن 

 َعَلْيه  َوَسلََّم، فاستنقذهتا منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت هبا أسوقها، فلقيين النيب َصلَّى هللاُ 
بوا سقيهم، فابعث يف أثرهم. فقلت: اي رسول هللا، إن القوم عطاش، وإين أعجلتهم أن يشر 

 يف قومهم ".فقال: " اي ابن األكوع، ملكت، فأسجح، إن القوم يقرون 
قال أمحد بن سعدان البخاري: حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن مغرية بن بردزبه البخاري،  

ه جموسي مات عليها. واملغرية بن بردزبه أسلم على يدي ميان البخاري وايل خبارى،  وبردزب
ان  ان هذا هوأبو جد عبد هللا بن حممد املسندي. وعبد هللا بن حممد هو ابن جعفر بن ميومي

البخاري اجلعفي. والبخاري قيل له جعفي ألن أاب جده أسلم على يدي أيب جد عبد هللا  
، فنسب إليه ألنه مواله من فوق. وعبد هللا قيل له مسندي ألنه كان  املسندي، وميان جعفي

 حداثته. يطلب املسند من 
 قال بكر بن منري: بردزبه هو ابلبخارية. وابلعربية الزراع.

ملستنري: سألت أاب عبد هللا بن حممد بن إمساعيل: مىت ولدت؟ فأخرج يل خط  قال أبو عمرو ا
جلمعة، بعد اجلمعة، لثالث عشرة ليلة مضت من شوال، أبيه: ولد حممد بن إمساعيل يوم ا

 
 خمتصر اتريخ دمشق البن عساكر1

 دار النشر: دار الفكر للطباعة والتوزيع.  مطيع   احملقق: روحية النحاس، رايض عبد احلميد مراد، حممد
 22-31/  22ج -م  1984  -ه     1402الطبعة: األوىل،  .  سوراي  –والنشر، دمشق  
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 سنة أربع وتسعني ومئة.
ن بن احلسني البزاز: رأيت حممد بن إمساعيل بن إبراهيم شيخاً حنيف اجلسم، ليس قال احلس 

 ويل، وال ابلقصري.ابلط
حدث حممد بن الفضل البلخي قال: ذهبت عينا حممد بن إمساعيل البخاري يف صغره، فرأت 

بكائك،  ته يف املنام إبراهيم اخلليل، فقال هلا: اي هذه، قد رد هللا على ابنك بصره لكثرة والد
 أو لكثرة دعائك، قال: فأصبحنا وقد رد هللا عليه بصره.

قلت أليب عبد هللا حممد بن إمساعيل  : الوراق النحوي قالحدث حممد بن أيب حامت 
أهلمت حفظ احلديث، وأان يف   البخاري: كيف كان بدء أمرك يف طلب احلديث؟ قال:

اقل. مث خرجت من الكتاب الكتاب. قال: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ قال: عشر سنني أو 
ا يقرأ للناس: سفيان عن أيب بعد العشر، فجعلت أختلف إىل الداخليوغريه، وقال يوماً فيم

فانتهرين، فقلت له:  الزبري عن إبراهيم فقلت له: اي أاب فالن، إن أاب الزبري مل يرو عن إبراهيم. 
كيف هو اي غالم؟    ارجع إىل األصل، إن كان عندك. فدخل ونظر فيه، مث خرج فقال يل:
، فقال: صدقت. فقال قلت: هو الزبري بن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم مين، وأحكم كتابه

له بعض أصحابه: ابن كم كنت إذ رددت عليه؟ فقال: ابن إحدى عشرة. فلما طعنت يف 
، حفظت كتب ابن املبارك ووكيع، وعرفت كالم هؤالء. مث خرجت مع أمي ست عشرة

كة. فلما حججت، رجع أخي، وختلفت هبا يف طلب احلديث. فلما  وأخي أمحد إىل م
أصنف قضااي الصحابة والتابعني وأقاويلهم، وذلك أايم عبيد   طعنت يف مثان عشرة، جعلت

قرب الرسول َصلَّى هللاُ َعَلْيه  َوَسلََّم يف الليايل هللا بن موسى. وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند 
 التاريخ إال وله عندي قصة. إال أين كرهت تطويل الكتاب.  املقمرة. وقال: كل اسم يف

على ألف نفر من العلماء وزايدة، ومل أكتب إال عمن قال:   وقال البخاري أيضاً: كتبت 
 ويل.اإلميان قول وعمل، ومل أكتب قمن يقول: اإلميان ق

عنا إىل  مسع حاشد بن إمساعيل وآخر يقوالن: كان أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل خيتلف م
إنك ختتلف مشايخ البصرة، وهو غالم، فال يكتب، حىت أتى على ذلك أايم. فكنا نقول له:  

معنا وال تكتب، فما معناك فيما تصنع؟ فقال لنا بعد ستة عشر يوماً: إنكما قد أكثرمتا علي 
ما كتبتما. فأخرجنا إليه ما كان عندان، فزاد على مخسة عشر ألف  يتما، فاعرضا عل وأحلح
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قال: أترون أين  يث، فقرأها كلها على ظهر القلب، حىت جعلنا حنكم كتبنا من حفظه. مث حد
                                     .أختلف هدراً وأضيع أايمي؟! فعرفنا أنه ال يتقدمه أحد

ن حنبل: انتهى احلفظ إىل أربعة من أهل خراسان: أبو زرعة الرازي، وحممد بن  وقال أمحد ب
 البخاري، وعبد هللا بن عبد الرمحن السمرقندي، واحلسن بن شجاع البلخي. إمساعيل

بن إسحاق بن خزمية: ما رأيت حتت أدمي السماء أعلم ابحلديث من حممد بن  وقال حممد 
ظ حلديث رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيه  َوَسلََّم، وال أعرف أحف -ويف رواية  -إمساعيل البخاري 

 عيل البخاري.به من حممد بن إمسا
به أصحاب ومسع عدة مشايخ حيكون: أن حممد بن إمساعيل البخاري قدم بغداد، فسمع 

احلديث، فاجتمعوا، وعمدوا إىل مئة حديث فقلبوا متوهنا وأسانيدها، وجعلوا منت هذا 
د آخر، وإسناد هذا املنت ملنت آخر، ودفعوا إىل عشرة أنفس، إىل كل رجل  اإلسناد إلسنا

، وأمروهم إذا حضروا اجمللس يلقون ذلك على البخاري، وأخذوا املوعد عشرة أحاديث
جمللس مجاعة أصحاب احلديث من الغرابء من أهل خراسان وغريها ومن للمجلس، فحضر ا

تدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من البغداديني. فلما اطمأن اجمللس أبهله، ان
 أعرفه، فسأله عن اآلخر، فقال: ال أعرفه. فما  تلك األحاديث املقلوبة، فقال البخاري: ال

فرغ من عشرته، والبخاري يقول: ال أعرفه. فكان   زال يلقي عليه واحداً بعد واحد حىت
جل فهم. ومن كان منهم غري  الفقهاء ممن حضر اجمللس يلتفت بعضهم إىل بعض ويقولون: الر 

نتدب رجل آخر من العشرة، ذلك يقضي على البخاري ابلعجز والتقصري وقلة الفهم. مث ا 
ال أعرفه، فسأله عن آخر، فسأله عن حديث من تلك األحاديث املقلوبة، فقال البخاري: 

يقول: ال  فقال: ال أعرفه. فلم يزل يلقي عليه واحداً بعد آخر حىت فرغ من عشرته، والبخاري 
من األحاديث املقلوبة،  أعرفه. مث انتدب إليه الثالث والرابع، إىل متام العشرة، حىت فرغوا كلهم 

فرغوا، التفت إىل األول منهم  والبخاري ال يزيدهم على ال أعرفه. فلما علم البخاري أهنمقد
لى الوالء، فقال: أما حديثك األول فهو كذا، وحديثك الثاين فهو كذا، والثالث والرابع ع

وفعل ابآلخرين مثل حىت أتى على متام العشرة، فرد كل منت إىل إسناده وكل إسناد إىل متنه، 
ا، فأقر الناس له ابحلفظ  ذلك، ورد متون األحاديث كلها إىل أسانيدها، وأسانيدها إىل متوهن

 . احوأذعنوا له ابلفضل. وكان ابن صاعد إذا ذكر حممد بن إمساعيل يقول: الكبش النط
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مسعت مسلم بن احلجاج، وجاء إىل حممد بن إمساعيل  قال أبو حامد أمحد بن محدون:
اي أستاذ األستاذين وسيد احملدثني،  بخاري، فقبل بني عينيه وقال: دعين حىت أقبل رجليك ال

واي طبيب احلديث يف علله! وحدث أبو عيسى الرتمذي قال: مل أر ابلعراق وال خبراسان يف 
 اريخ ومعرفة األسانيد أعلم من حممد بن إمساعيل.معىن العلل والت

: كان أبو عبد هللا إذا كنت معه يف سفر جيمعنا بيت  وحدث حممد بن أيب حامت الوراق قال
كنت أراه يقوم يف ليلة واحدة مخس عشرة مرة إىل عشرين مرة، واحد، إال يف القيظ أحياانً، ف

رج، مث خيرج أحاديث، فيعلم عليها، مث يضع  يف كل ذلك أيخذ القداحة فيوري انراً بيده، ويس 
ركعة يوتر منها بواحدة، وكان ال يوقظين يف   رأسه. وكان يصلي يف وقت السحر ثالث عشرة

كل هذا وال توقظين! قال: أنت شاب، فال  كل ما يقوم. فقلت: إنك حتمل على نفسك  
 أحب أن أفسد عليك نومك.

كتاب الصحيح حديثاً إال اغتسلت قبل ذلك قال حممد بن إمساعيل البخاري: ما وضعت يف  
ألف   عشرة سنة، خرجته من ست مئة وقال: صنفت كتايب الصحاح ست وصليت ركعتني.

 حديث، وجعلته حجة بيين وبني هللا تعاىل.
حدث حممد بن أيب حامت وراق البخاري قال: مسعت البخاري يقول: لو نشر بعض أستاذي  

 لتاريخ، وال عرفوه. مث قال: صنفته ثالث مرات.هؤالء، مل يفهموا كيف صنفت كتاب ا
 بستان بعض أصحابه، فلما حضرت صالة الظهر  وقال أيضاً: دعي حممد بن إمساعيل إىل
ام، فلما فرغ من صالته، رفع ذيل قميصه فقال صلى ابلقوم. مث قام للتطوع، فأطال القي

بره يف ستة عشر أو سبعة  لبعض من معه: انظر، هل ترى حتت قميصي شيئاً؟ فإذا زنبور قد أ
جسده ظاهرة، فقال له  عشر موضعاً، وقد تورم من ذلك جسده، وكان آاثر الزنبور يف 

 سورة فأحببت أن أمتها.  بعضهم: كيف مل خترج من الصالة يف أول ما أبرك؟! فقال: كنت يف
ته  قال حممد بن منصور: كنا يف جملس يب عبد هللا حممد بن إمساعيل، فرفع إنسان من حلي

لما غفل قذاة، فطرحها على األرض. قال: فرأيت حممد بن إمساعيل ينظر إليها وإىل الناس، ف
املسجد رأيته  الناس رأيته مد يده، فرفع القذاة من األرض، فأدخلها يف كمه. فلما خرج من 

 أخرجها فطرحها على األرض.
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إمساعيل بضاعة أنفذها إليه ابنه  حدث أبو سعيد بكر بن منري قال: كان محل إىل حممد بن 
ربح مخسة آالف درهم،  أمحد أبو حفص، فاجتمع بعض التجار إليه ابلعشية، فطلبوها منه ب

ضاعة بربح عشرة فقال هلم: انصرفوا الليلة. فجاءه من الغد جتار آخرون، فطلبوا منه تلك الب
يعين الذين طلبوا أول  -وا آالف درهم، فردهم وقال: إين نويت البارحة أن أدفع إليهم مبا طلب

 ودفع إليهم بربح مخسة آالف درهم، وقال: ال أحب أن أنقض نييت.  -مرة 
 وقال: مسعت حممد بن إمساعيل يقول: أرجو أن ألقى هللا وال حياسبين أين اغتبت أحداً.

 ء احلجاز والعراق والشام وخراسان وسائر األمصار وأقروا له ابلفضل.وثقه علما
أمحد بن خلف قال: مسعت حممد بن إمساعيل يقول: ما تصاغرت إيل   حدث إسحاق بن

ل إسحاق: ومسعت أمحد بن عبد السالم يقول: ذكران قول نفسي إال عند علي بن املديين. قا
: دعوا هذا فإن حممد بن إمساعيل مل ير مثل حممد بن إمساعيل هذا لعلي بن املديين فقال

 نفسه.
يف عمر حممد بن إمساعيل  -يعين من عمري  -أزيد  وقال حيىي بن جعفر: لو قدرت أن

 بن إمساعيل ذهاب العلم. لفعلت، فإن مويت يكون موت رجل واحد، وموت حممد
د، وكان  قال حممد بن يوسف بن عاصم: رأيت حملمد بن إمساعيل ثالث مستملني ببغدا

                                              اجتمعوا يف جملسه زايدة على عشرين ألف رجل.
ور قال:  قال حممد بن جابر: مسعت حممد بن حيىي ملا ورد حممد بن إمساعيل البخاري نيساب 

قبلوا على السماع منه،  اذهبوا إىل هذا الرجل الصاحل فامسعوا منه. قال: فذهب الناس إليه، وأ
 وتكلم فيه. حىت ظهر اخللل يف جمالس حممد بن حيىي، فحسده بعد ذلك، 

ملا قدم حممد بن إمساعيل البخاري نيسابور، ما رأيت والياً وال عاملاً   م بن احلجاج:وقال مسل 
نيسابور ما فعلوا مبحمد بن إمساعيل؛ استقبلوه مرحلتني وثالث مراحل! وقال  فعل به أهل

ن حيىي الذهلي يف جملسه: من أراد أن يستقبل حممد بن إمساعيل غداً، فليستقبله، فإين حممد ب
فاستقبله حممد بن حيىي وعامة من أهل نيسابور، فدخل البلد، فنزل دار البخاريني.  أستقبله. 

حممد بن حيىي: ال تسألوه عن شيء من الكالم، فإنه إن أجاب خبالف ما حنن  قال: فقال لنا 
مث مشت بنا كل حروري وكل رافضي وكل جهمي وكل مرجئ خبراسان.  فيه، وقع بيننا وبينه، 

لى حممد بن إمساعيل، حىت امتأل الدار والسطوح. قال: فلما كان اليوم  قال: فازدحم الناس ع
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ه رجل فسأله عن اللفظ ابلقرآن، فقال: أفعالنا خملوقة، وألفاظنا من الثاين أو الثالث، قام إلي
اس اختالف؛ فقال بعضهم: قال: لفظي ابلقرآن خملوق، وقال  أفعالنا. قال: فوقع بني الن
هم اختالف، حىت تواثب بعضهم إىل بعض. فاجتمع أهل الدار، بعضهم: مل يقل. فوقع بين
 فأخرجوا الناس من الدار.

األعمشي: رأيت حممد بن إمساعيل البخاري يف جنازة أيب عثمان سعيد بن   قال أبو حامد
له عن األسامي والكىن وعلل احلديث.. ومر فيه حممد بن  مروان، وحممد بن حيىي فسأ
قرأ " قل هو هللا أحد " فما أتى على هذا شهر، حىت قال حممد إمساعيل مثل السهم، كأنه ي

 خيتلف إلينا، فإهنم كتبوا إلينا من بغداد أنه تكلم يف بن حيىي: أال من خيتلف إىل جملسه ال
ومن يقربه فال يقربنا. فأقام حممد بن إمساعيل ههنا مدة،  اللفظ. وهنيناه فلمينته. وال تقربوه، 

 وخرج إىل خبارى.
بو عمرو أمحد بن نصر النيسابوري املعروف ابخلفاف، ببخارى، قال: كنا يوماً عند  وحدث أ

ي، ومعنا حممد بن نصر املروزي، فجرى ذكر حممد بن إمساعيل البخاري،  أيب إسحاق القرش
ول: من زعم أين قلت: لفظي ابلقرآن خملوق، فهو كذاب، فقال حممد بن نصر: مسعته يق

أاب عبد هللا فقد خاض الناس يف هذا وأكثروا فيه. فقال: ليس إال  فإين مل أقله. فقلت له: اي 
و عمرو اخلفاف: فأتيت حممد بن إمساعيل، فناظرته يف  ما أقول. واحكي له عين. قال أب

عبد هللا، ههنا رجل حيكي عنك أنك  شيء من احلديث حىت طابت نفسه، فقلت: اي أاب
ما أقول، من زعم من أهل نيسابور وقومس  قلت هذه املقالة، فقال يل: اي أاب عمرو، احفظ

بصرة أين قلت: لفظي ابلقرآن خملوق،  والري ومهذان وحلوان وبغداد والكوفة واملدينة ومكة وال 
 عباد خملوقة.فهو كذاب، فإين مل أقل هذه املقالة. إال أين قلت: أفعال ال

ايل خبارى، إىل  حدث أبو سعيد بكر بن منري قال: بعث األمري خالد بن أمحد الذهلي، و 
مد بن  حممد بن إمساعيل أن أمحل إيل كتاب اجلامع والتاريخ وغريمها ألمسع منك. فقال حم

إمساعيل لرسوله: أان ال أذل العلم، وال أمحله إىل أبواب الناس. فإن كنت لك إىل شيء منه  
حاجة، فاحضرين يف مسجدي أو يف داري. وإن مل يعجبك هذا، فأنت سلطان، فامنعين من  

  اجمللس، ليكون يل عذر عند هللا يوم القيامة، ألين مل أكتم العلم، لقول رسول هللا َصلَّى هللاُ 
َعَلْيه  َوَسلََّم: " من سئل عن علم فكتمه أجلم بلجام من انر ". قال: فكان سبب الوحشة 
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  ا هذا .قال عبد القدوس بن عبد اجلبار املرقندي: جاء حممد بن إمساعيل إىل خرتنك،بينهم 
قرية من قرى مسرقند على فرسخني منها، وكان له هبا أقرابء فنزل عندهم. قال: فسمعته ليلة  

ليايل، وقد فرغ من صالة الليل، يدعو، ويقول يف دعائه: اللهم إنه قد ضاقت علي من ال
 فاقبضين إليك. قال: فما مت شهر حىت قبضه هللا تعاىل. وقربه خبرتنك.األرض مبا رحبت، 

 ن إمساعيل البخاري ليلة الفطر سنة ست ومخسني ومئتني.تويف حممد ب
 

 1المختصر في أخبار البشر -52

  ـ( 732   مسا            امل ك املؤ د  صاحب محا  )املتوىف:  ما  الد    و ال داء
" ويف هذه السنة   حوادث سنة ست ومخسني ومائتنيقال أبو الفداء عماد الدين إمساعيل يف

اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي صاحب املسند الصحيح، الذي هو الدرجة  تويف 
تفضيله واألخذ منه، والعمل به، ورحل يف طلب احلديث إ ىل العالية يف الصحة، املتفق على 

              عشرة خلت من شوال.األمصار، وكان مولده سنة أربع وتسعني ومائة لثالث  
ظ احلديث وأان يف الكتاب، ابن عشر سنني، فلما بلغت مثاين قال البخاري: أهل مت حف

، وصنفت كتاب التاريخ، إ ذ ذاك، عند  عشرة سنة صنفت قضااي الصحابة والتابعني وأقاويلهم
لف حديث،  قرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: أخرجت الصحيح من زهاء ستمائة أ

 وما أدخلت فيه إ ال ما صح.

اد، فعمد أهل احلديث إىل مائة حديث، فقلبوا متوهنا وأسانيدها، ووضعوا  وورد مرة إ ىل بغد
ديث املذكورة، والبخاري يقول يف كل حديث منها:  عشرة أنفس، فأورد واحد بعد آخر األحا

إ ىل حقيقته، وأما الثاين فهو  ال أعرفه. فلما فرغوا قال: أما احلديث األول فهو كذا، ورده 
 على حقيقتها.  كذا، حىت ذكرها عن آخرها
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ووقع بني البخاري وأمري خبارى وامسه خالد وحشة، فدس  خالد من قال إن البخاري يقول 
عال للعباد، وخبلق القرآن فتربأ البخاري من ذلك وأنكره، وعظم عليه فارحتل، ونزل خبلق األف 

  ربه، بقرية من قرى مسرقند على فرسخني منها، امسها خرشك فمات هبا ليلةعند بعض أقا
 عيد الفطر من هذه السنة."  

 

 1تهذيب الكمال في أسماء الرجال -26

 ه( 742)ت   ملزي وسف     بد ال مح      وسف    و احلجاج ا
 

ابن بذدزبة، وقيل: بردزبة، وقيل:   حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية ،ت قال رمحه هللا: 
احلسن البخاري احلافظ، صاحب ابن األحنف اجلعفي موالهم، أبو عبد هللا بن أيب 

 إمام هذا الشأن واملقتدى به فيه واملعول على كتابه بني أهل اإلسالم.". "الصحيح
ق  يف طلب احلديث إىل سائر حمدثي األمصار، وكتب خبراسان واجلبال، ومدن العرارحل 

 كلها، وابحلجاز، والشام، ومصر. 
نذر احلزامي )ت( ، وإبراهيم بن موسى روى عن: إبراهيم بن محزة الزبريي، وإبراهيم بن امل 

روزي )ت(  الرازي )ت( ، وأمحد بن حنبل، وأمحد بن صاحل املصري، وأمحد بن أيب الطيب امل
، وأمحد بن حممد األزرقي، وآدم بن أيب إايس العسقالين، وأيب النضر إسحاق بن إبراهيم 

اعيل بن أيب أويس)ت( ،  ق ابن راهويه، وإمساعيل بن أابن الوراق، وإمسالفراديسي، وإسحا
وأيوب بن سليمان بن بالل، وبدل بن احملرب، واثبت بن حممد الشيباين الزاهد، وجعفر بن 

هللا السلمي البلخي، وحجاج بن منهال األمناطي، واحلسن بن بشر البجلي )ت( ،   عبد
م بن يب عمر حفص بن عمر احلوضي، وأيب اليمان احلكواحلسن بن الربيع البوراين )ت( ، وأ

انفع، وخالد بن خملد، وخالد ابن حيىي )ت( ، وداود بن شبيب الباهلي، والربيع بن حيىي 
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ىي البلخي، وسريج بن النعمان اجلوهري، وسعيد بن احلكم بن أيب مرمي األشناين، وزكراي بن حي
بن كثري بن عفري، وسليمان بن حرب )ت( ، وسعيد بن سليمان الواسطي )ت( ، وسعيد 

مان بن عبد الرمحن الدمشقي )ت( ، وشهاب بن عباد العبدي )ت( ، وصدقة  )ت( ، وسلي
وأيب عاصم الضحاك بن خملد، وطلق بن بن الفضل املروزي، والصلت بن حممد اخلاركي، 

ميدي )ت( ،  غنام النخعي، وأيب بكر عبد هللا بن أيب األسود )ت( ، وعبد هللا بن الزبري احل
نقري، وعبد هللا بن حممد اجلعفي املسندي )ت( ، وأيب عبد وأيب معمر عبد هللا بن عمرو امل

ف التنيسي، وعبد الرمحن بن إبراهيم الرمحن عبد هللا بن يزيد املقرئ )ت( ، وعبد هللا بن يوس
اخلوالين،  دحيم، وعبد العزيز بن عبد هللا األويسي، وأيب املغرية عبد القدوس بن احلجاج 

 بن موسى )ت( ، وعفان بن مسلم، وعلي بن املديين  وعبدان بن عثمان املروزي، وعبيد هللا
ابن سعيد، وقيس بن  )ت( ، وأيب نعيم الفضل بن دكني )ت( ، وقبيصة بن عقبة، وقتيبة 

حفص الدارمي، وأيب غسان مالك بن إمساعيل النهدي )ت( ، وحممد بن بشار بندار،  
( ، وحممد بنالصباح بن األصبهاين )ت( ، وحممد بن سنان العوقي )ت وحممد بن سعيد ا

الدواليب )ت( ، وحممد بن عبد هللا بن منري )ت( ، وحممد ابن عبد هللا األنصاري، وأيب اثبت  
( املديين، وحممد بن الفضل السدوسي عارم، وحممد بن كثري العبدي ١مد بن عبيد هللا )حم

 املدين،  ىن، وحممد بن يوسف الفراييب، ومطرف بن عبد هللا)ت( ، وأيب موسى حممد بن املث
ومكي بن إبراهيم البلخي، وأيب سلمة موسى بن إمساعيل التبوذكي )ت( ، وأيب حذيفة  

ي، ونعيم بن محاد املروزي، وأيب الوليد هشام بن عبد امللك موسى بن مسعود النهد
( ، وحيىي بن  ٢حل النخاس )الطيالسي، وهشام بن عمار الدمشقي )ت( ، والوليد بن صا

، وحيىي بن عبد هللا بن بكري، وحيىي بن معني، وخلق سواهم يف "اجلامع صاحل الوحاظي )ت( 
حممد بن  ن بشار الرمادي )ت( ، وإبراهيم بن وروى يف غري "اجلامع "عن إبراهيم ب الصحيح.

حيىي بن عباد بن هانئ الشجري )ت( ، وأيب حفص أمحد بن حفص البخاري، وأمحد بن  
الصائغ، وبشر بن شعيب بن أيب محزة، واحلسن بن  خالد الوهيب )ت( ، وإمساعيل بن سامل 

النيسابوري،   شجاع البلخي )ت( ، واحلسن بن واقع الرملي )ت( ، واحلسني بن الضحاك
وظليم بن خطيط اجلهضمي الدبوسي وهو من أقرانه، وأيب صاحل عبد هللا بن صاحل املصري  

االعلى بن مسهر الغساين،  بن عبد الرمحن الدارمي )ت( ، وأيب مسهر عبد )ت( ، وعبد هللا



233 
 

وعثمان بن هارون القرشياالمناطي، وعلي بن عبد احلميد املعين )ت( ، وحممد بن مسلمة 
خزومي، وحممد بن وهب بن عطية الدمشقي، ومعقل بن مالك الباهلي )ت( ، وهشام بن امل

 إمساعيل العطار الدمشقي )ت( . 
براهيم ابن معقل النسفي، وإبراهيم بن عنه: الرتمذي، وإبراهيم بن إسحاق احلريب، وإروى 

، وأمحد  موسى اجلوزي، وأبو حامد أمحد بن محدون بن أمحد بن رستم األعمشي النيسابوري
بن سهل بن مالك، وأبو بكر أمحد بن عمرو بن أيب عاصم، وأبو العباس أمحد بن حممد بن 

البزاز البخاري، وأبو بكر   -ابجليم  -ابوري، وأمحد بن حممد بن اجلليل األزهر األزهري النيس 
أمحد بن حممد بن صدقة البغدادي، وأبو حامد أمحد بن حممد بن عمار النيسابوري، وأبو  

و أمحد بن نصر بن إبراهيم اخلفاف النيسابوري، وأحيد بن أيب جعفر وايل خبارى، وآدم  عمر 
  محد بن خلف البخاري، وإسحاق بن أمحد بن زيركبن موسى اخلواري، وإسحاق بن أ

الفارسي، وإسحاق بن داود الصواف التسرتي، وأبو سعيد بكر بن منري بن خليد بن عسكر 
وسى النيسابوري احلافظ، وجعفر بن حممد القطان إمام البخاري، وجعفر بن حممد ابن م

خاري، وحاشد بن عبد هللا  جامع كرمينية، وحامت بن خجيم األفراين، وحاشد بن إمساعيل الب
سن بن احلسني القزاز البخاري، واحلسني بن إمساعيل احملاملي وهو آخر  بن عبد الواحد، واحل

 عبيد العجل، واحلسني بن حممد بن زايد  من روى عنه ببغداد، واحلسني بن حممد بن حامت
ابوري، وسليم بن جماهد القباين، وأبو حيىي زكراي بن حيىي البزاز، وزجنويه بن حممد اللباد النيس 

النضر شريح بن أيب عبد هللا  أبو هارون سهل بن شاذويه البخاري، وأبو ابن يعيش الكرماين، و 
بن حممد األسدي احلافظ، وعبد هللا بن أمحد  وامسه شرغه بن إمساعيل النسفي الزاهد، وصاحل 

ري، وأبو بكر عبد هللا بن أيب داود، وأبو بكر عبد هللا بن  بن عبد السالم اخلفاف النيسابو 
د هللا بن عبد الرمحن ابن األشقر القاضي البصري، وعبد هللا بن  حممد بن أيب الدنيا، وعب

بخاري، وعبد القدوس بن عبد اجلبار  حممد بن انجية البغدادي، وعبد الرمحن بن رسائن ال
بخاري، وعلي  السمرقندي، وأبو زرعة عبيد هللا بن عبد الكرمي الرازي، وعبيد هللا بن واصل ال

ر ابن حفص األشقر، وعمر بن حممد بن جبري البجريي،  بن العباس البجلي املقانعي، وعم
وب بن أشرس الضيب وغفري بن جرير احلداد النسفي، وأبو معشر الفضل بن أمحد بن يعق

النسفي األعمى احلافظ، والفضل بن العباس الرازي احلافظ املعروف بفضلك، والفضل بن 
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اهلذيل النسفي، والقاسم   بن خويلد اخلزاعي فضالن، والفضل بن موسى بن حممد بن عقيل
ابن إمساعيل احملاملي، والقاسم بن زكراي املطرز، وأبو احلسني حممد بن إبراهيم بن شعيب 

الغازي، وأبو بشر حممد بن أمحد بن محاد الدواليب، وأبو حامت حممد بن إدريس الرازي، وأبو  
اين احلافظ،  زمية، وأبو قريش حممد بن مجعة بن خلف القهستبكر حممد بن إسحاق بن خ

وأبو جعفر حممد بن أيب حامت البخاري النحوي الوراق، وأبو بكر حممد بن حريث، وحممد  
أمحد حممد بن سليمان بن فارس راوية "التأريخ الكبري "، وحممد بن سهل  بن محدويه، وأبو 

د، وحممد بن عبد هللا بن سليمان احلضرمي، املقرئ الفسوي، وحممد بن عبد هللا بن اجلني
بن موسى بن   حممد بن سليمان الباغندي، وحممد مد بن قتيبة البخاري قرابته، وحممد بنوحم

، وحممد بن نصر املروزي الفقيه، وحممد بن هارون  ى النهرتريياهلذيل النسفي، وحممد بن موس
احلضرمي البغدادي، وحممد بن واصل البيكندي، وحممد بن يوسف بن عاصم، وحممد بن  

يوسف الفربري راوية "الصحيح"، وحممود بن إسحاق اخلزاعي، وحممود بن عنرب بن يغنم بن  
الصحيح،  )جاج يف غري ومسلم بن احلحبيب النسفي، وأبو جعفر مسبح بن سعيد البخاري، 

قال جعفر بن حممد  املستغفري: وهو  ،وأبو طلحة منصور بن حممد بن علي البزوري النسفي
ومات سنة تسع وعشرين وثالث مئة، وأبو حسان مهيب بن  ( اجلامع)آخر من روى عنه  

حممد بن    سليم ابن جماهد بن يعيش الكرماين، وأبو عمر انفع بن شعيب القسام، وحيىي بن
عد البغدادي، ويعقوب بن يوسف الشيباين األخرم والد أيب عبد هللا حممد بن يعقوب  صا

 بن موسى املروروذي.احلافظ، ويوسف بن رحيان، ويوسف 
عن حممد بن إمساعيل، عن حفص بن عمر بن احلارث،  ( سننه )يف الصيام من  وروى النسائي

ما لعن رسول )، عن عائشة: ري، عن عروةعن محاد، عن معمر والنعمان بن راشد، عن الزه
محزة بن حممد   احلديث. هكذا رواه أبو القاسم( هللا صلى هللا عليه وسلم من لعنة تذكر ... 

، وأبو علي احلسن بن اخلضر األسيوطي، وأبو احلسن بن حبويه النيسابوري  الكناين احلافظ
صوري الذي  عبد هللا الحممد بن إمساعيل حسب. ويف أصل احلافظ أيب  عن النسائي، عن

كتبه خبطه، عن أيب حممد بن النحاس، عن محزة، عن النسائي: حدثنا حممد بن إمساعيل وهو 
 أبو بكر الطرباين.

وقال أبو بكر بن السين وحده عن النسائي: حدثنا حممد ابن إمساعيل البخاري، ومل جند 
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مل ينسبه من النسائي، و  للنسائي عنه رواية سوى هذا احلديث إن كان ابن السين حفظه عن
تلقاء نفسه معتقدا أنه البخاري، وهللا أعلم. وقد روى النسائي الكثري عن حممد بن إمساعيل  

 بن إبراهيم، وهو ابن علية وهو يشارك البخاري يف بعض شيوخه كما سيأيت يف ترمجته. 
ي عدة  عن عبد هللا بن أمحد بن عبد السالم اخلفاف عن البخار ( الكىن)وروى يف كتاب 

 وهللا أعلم.ث، فهذه قرينة ظاهرة يف أنه مل يلق البخاري ومل يسمع منه، أحادي
احلافظ: مسعت حممد بن أمحد بن سعدان البخاري يقول: حممد بن   قال أبو أمحد بن عدي

، واملغرية بن  لبخاري، وبذدزبه جموسي مات عليهاإمساعيل بن إبراهيم بن مغرية ابن بذدزبه ا
لبخاري وايل خباري، وميان هذا هو أبو جد عبد هللا بن حممد  يدي ميان ا بذدزبه أسلم على

املسندي اجلعفي، وعبد هللا بن حممد هو ابن جعفر بن ميان البخاري اجلعفي، والبخاري قيل 
املسندي، وميان جعفي فنسب إليه  جده أسلم على يدي أيب جد عبد هللاله: جعفي ألن أاب 

 مسندي ألنه كان يطلب املسند يف حداثته.  قيل له: ألنه مواله من فوق، وعبد هللا
 وقال بكر بن منري : بردزبه هو ابلبخارية، وابلعربية: الزراع. 

وقال أيضا: مسعت أاب احلسن بن احلسني البزاز ببخاري يقول: رأيت حممد بن إمساعيل بن 
  صالة اجلمعةإبراهيم شيخا حنيف اجلسم ليس ابلطويل وال ابلقصري، ولد يوم اجلمعة بعد 

لثالث عشرة ليلة خلت من شهر شوال سنة أربع وتسعني ومئة، وتويف ليلة السبت عند 
صالة العشاء ليلة الفطر، ودفن يوم الفطر بعد صالة الظهر يوم السبت لغرة شوال من سنة 

 ست ومخسني ومئتني، عاش اثنتني وستني سنة إال ثالثة عشر يوما. 
عيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي، أبو عبد هللا،  مد بن إمسابن سيار املروزي: وحم وقال أمحد

طلب العلم وجالس الناس ورحل يف احلديث ومهر فيه وأبصر، وكان حسن املعرفة، حسن 
 احلفظ، وكان يتفقه. 

أخربان أبو احلسن علي بن أمحد بن عبد الواحد ابن البخاري بقراءيت عليه، وأبو العباس أمحد  
قراءة عليه، قاال: أخربان أبو اليمن زيد بن احلسن الكندي،  مان الواعظ بن أيب بكر بن سلي

وبكر أمحد بن علي بن قال: أخربان أبو منصور عبد الرمحن بن حممد الشيباين، قال: أخربان أب
، قال: حدثين أبو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد األرموي، قال: حدثين  اثبت احلافظ

قال: أخربين أمحد بن علي الفارسي، قال: حدثنا أمحد   األصبهاين، حممد بن إبراهيم ابن أمحد
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يقول: حدثنا أبو   جدي حممد بن يوسف بن مطر الفربريبن عبد هللا بن حممد، قال: مسعت 
جعفر حممد بن أيب حامت الوراق النحوي، قال: قلت أليب عبد هللا حممد بن إمساعيل 

حفظ احلديث وأان يف    قال: أهلمت البخاري: كيف كان بدأ أمرك يف طلب احلديث؟
الكتاب. قال: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ فقال: عشر سنني أو أقل، مث خرجت من الكتاب  

بعد العشر فجعلت أختلف إىل الداخلي، وغريه، وقال يوما فيما كان يقرأ للناس: سفيان عن  
تهرين. فقلت  إبراهيم فانأيب الزبري عن إبراهيم، فقلت له: اي أاب فالن إن أاب الزبري مل يرو عن 

كان عندك، فدخل ونظر فيه مث خرج. فقال يل: كيف هو اي غالم؟   إىل األصل إنله: ارجع 
فقلت: هو الزبري بن عدي عن إبراهيم )د س(، فأخذ القلم مين وأحكم كتابه، وقال: 

صدقت. فقال له بعض أصحابه: ابن كم كنت إذ رددت عليه؟ فقال: ابن إحدى عشرة، 
رة سنة حفظت كتب ابن املبارك ووكيع، وعرفت كالم هؤالء، مث  نت يف ست عش فلما طع

يف طلب ا ة، فلما حججت، رجع أخي وختلفت هبخرجت مع أمي وأخي أمحد إلىمك
الصحابة والتابعني وأقاويلهم  ت يف مثاين عشرة جعلت أصنف فضائلما طعناحلديث، فل 

عند قرب الرسول صلى هللا   إذ ذاك ( يخ التأر )وذلك أايم عبيد هللا بن موسى، وصنفت كتاب 
 عليه وسلم يف الليايل املقمرة.

 إال وله عندي قصة إال إين كرهت تطويل الكتاب.( التأريخ)وقال: قل اسم يف 
وهبذا اإلسناد إىل أيب بكر بن اثبت احلافظ، قال: أخربين حممد بن علي بن أمحد املقرئ،  

ين يف كتابه إيل وحدثين عنه أبو عمرو  حلسن اجلرجاقال: أخربان أبو بكر حممد ابن أمحد بن ا
البخرتي، قال: أخربان خلف بن حممد بن إمساعيل، قال: حدثنا حممد بن يوسف، قال:  

حدثنا حممد بن أيب حامت وراق البخاري، قال: مسعت البخاري يقول: لو نشر بعض أستاذي  
 ث مرات.ل: صنفته ثالوال عرفوه مث قا( التأريخ )هؤالء مل يفهموا كيف صنفت كتاب 

وبه، قال: حدثين أبو النجيب األرموي، قال: حدثين حممد بن إبراهيم بن أمحد األصبهاين،  
قال: أخربين حممد بن إدريس الوراق، قال: حدثنا حممد بن حم البخاري، قال: أخربان حممد  

قول: بن يوسف، قال: حدثنا حممد بن أيب حامت الوراق، قال: مسعت حممد بن إمساعيل ي
الذي صنفت فأدخله على عبد هللا بن طاهر، فقال: ( التأريخ)حاق بن راهويه كتاب أخذ إس

أيها األمري أال أريك سحرا؟ قال: فنظر فيه عبد هللا بن طاهر، فتعجب منه، وقال: لست 
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 أفهم تصنيفه.
عت  وبه، قال: أخربين عبيد هللا بن أيب الفتح، قال: مسعت حممد بن محيد اللخمي، يقول: مس

أاب احلسن حممد بن صاحل اهلامشي يقول: مسعت أاب العباس بن سعيد يقول: لو أن  القاضي 
 حممد بن إمساعيل البخاري.  (اتريخ )رجال كتب ثالثني ألف حديث ملا استغىن عن كتاب  

وبه، قال: قرأت على احلسني بن حممد بن احلسن املؤدب أخي أيب حممد اخلالل، عن أيب 
يسي احلافظ، قال: حدثين حممد بن عبد هللا بن حممد بن  حممد اإلدر  سعد عبد الرمحن بن

سعيد احلافظ أبو عبد هللا السرخسي بسمرقند، قال: حدثين احلسن بن احلسني البخاري،  
قال: حدثنا عامر بن املنتجع، قال: مسعت أاب بكر املديين يقول: كنا يوما بنيسابور عند  

لس فمر إسحاق حبديث من أحاديث اضر يف اجملإسحاق بن راهويه وحممد بن إمساعيل ح
النيب صلى هللا عليه وسلم، وكان دون صاحب النيب صلى هللا عليه وسلم عطاء الكيخاراين 

فقال له إسحاق: اي أاب عبد هللا إيش كيخاران؟ قال: قرية ابليمن كان معاوية بن أيب سفيان  
ع منه عطاء  اليمن فسمبعث هذا الرجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم إىل

 حديثني. فقال له إسحاق: اي أاب عبد هللا كأنك قد شهدت القوم.
وبه، قال: أخربين حممد بن أمحد بن يعقوب، قال: أخربانحممد بن نعيم الضيب، قال: مسعت  
خلف بن حممد بن إمساعيل البخاري يقول: مسعت إبراهيم بن معقل النسفي يقول: مسعت 

يقول: كنت عند إسحاق ابن راهويه فقال لنا بعض أصحابنا:  بن إمساعيل أاب عبد هللا حممد 
لو مجعتم كتااب خمتصرا لسنن النيب صلى هللا عليه وسلم، فوقع ذلك يف قليب، فأخذت يف مجع 

 هذا الكتاب، يعين: كتاب اجلامع.
مكي  وبه، قال: كتب إيل علي بن أيب حامد األصبهاين يذكر أن أاب أمحد حممد بن حممد بن 

 حدثهم، قال: مسعت السعداين يقول: مسعت بعض أصحابنا يقول: قال حممد ابن  اجلرجاين
 من زهاء ست مئة ألف حديث. إمساعيل: أخرجت هذا الكتاب يعين "الصحيح"

، قال: أخربان عبد هللا بن عدي، قال: مسعت احلسن بن  وبه، قال: أخربان أبو سعد املاليين
براهيم بن معقل يقول: مسعت حممد بن إمساعيل البخاري  احلسني البخاري يقول: مسعت إ

 إال ما صح وتركت من الصحاح حلال الطول.( اجلامع)يقول: ما أدخلت يف كتايب 
ن سعيد احلافظ، قال:  وبه، قال: حدثين حممد بن علي الصوري، قال: حدثنا عبد الغين ب
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بن يعقوب بن املأمون،  أخربان أبو الفضل جعفر بن الفضل، قال: أخربان حممد بن موسى 
ل: مها خري من فليح ومع هذا قال: سئل أبو عبد الرمحن يعين النسائي عن العالء وسهيل فقا

                                       فما يف هذه الكتب كلها أجود من كتاب حممد بن إمساعيل البخاري.
ألصبهاين ابلري، قال: مسعت  وبه، قال: حدثين أبو احلسني علي بن حممد بن جعفر العطار ا

عت حممد بن يوسف الفربري، يقول: قال يل حممد ابن  أاب اهليثم الكشميهين يقول: مس
حديثا إال اغتسلت قبل ذلك وصليت  ( الصحيح)إمساعيل البخاري: ما وضعت يف كتاب 

 ني.ركعت
زي، قال:  وبه، قال: حدثين حممد بن أيب احلسن الساحلي، قال: أخربان أمحد بن احلسن الرا

املشايخ  مسعت عبد هللا بن عدي يقول: مسعت عبد القدوس بن مهام يقول: مسعت عدة من
يقولون: حول حممد بن إمساعيل البخاري تراجم جامعة بني قرب النيب صلى هللا عليه وسلم  

 يصلي لكل ترمجة ركعتني.  ومنربه، وكان 
بنيسابور، قال: مسعت أاب إسحاق  وبه، قال: أخربان القاضي أبو بكر أمحد بن احلسن احلريي 

عباس أمحد بن عبد هللا الصفار البلخي إبراهيم بن أمحد الفقيه البلخي يقول: مسعت أاب ال
يقول: مسع    يقول: مسعت أاب إسحاق املستملي يروي عن حممد بن يوسف الفربري أنه كان

 غريي.حملمد بن إمساعيل تسعون ألف رجل فما بقي أحد يروي عنه  ( الصحيح)كتاب 
عن عبد الرمحن بن حممد اإلدريسي، وبه، قال: قرأت على احلسني بن حممد أخي اخلالل،  

قال: حدثين حممد بن حم، قال: حدثنا حممد بن يوسف الفربري، قال: حدثنا حممد بن أيب  
؟ فقال: يب عبد هللا حممد بن إمساعيل: حتفظ مجيع ما أدخلت يف املصنفحامت، قال: قلت أل

 . مجيع ما فيه ال خيفى علي
أخربان أبو احلسن بن البخاري، وأمحد بن أيب بكر الواعظ، قاال: أخربان أبو اليمن الكندي،  

قال:  قال: أخربان أبو منصور الشيباين، قال: أخربان أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت احلافظ، 
حممد بن  أخربان أبو احلسن علي بن إبراهيم بن نصرويه السمرقندي، قال: حدثنا أبو بكر  

البخاري  أمحد بن مت االشتيخين هبا، قال: حدثنا الفربري حممد بن يوسف، قال: مسعت 
خبوارزم يقول: رأيت أاب عبد هللا حممد بن إمساعيل يعين يف املنام خلف النيب صلى هللا عليه  

النيب صلى هللا عليه وسلم ميشي، فكلما رفع النيب صلى هللا عليه وسلم قدمه وضع  وسلم، و 
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 و عبد هللا حممد بن إمساعيل قدمه يف ذلك املوضع. أب
كر بن اثبت، قال: أخربان أبو سعد املاليين، قال: أخربان عبد  وهبذا اإلسناد إىل احلافظ أيب ب

قال: مسعت النجم بن فضيل وكان من  هللا بن عدي، قال: مسعت حممد بن يوسف الفربري،
وحممد بن   يف املنام خرج من قرية ماستني مل أهل الفهم يقول: رأيت النيب صلى هللا عليه وس

إمساعيل خلفه، فكان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا خطا خطوة خيطو حممد ويضع قدمه 
 على خطوة النيب صلى هللا عليه وسلم ويتبع أثره. 

 أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد ابن احلسني اخلرجاين  من أصبهان  وبه، قال: كتب إيل
يوسف   اب أمحد حممد بن حممد بن مكي اجلرجاين يقول: مسعت حممد بنيذكر أنه مسع أ

الفربري يقول: رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يف النوم فقال يل: أين تريد؟ فقلت: أريد  
 ه مين السالم.حممد بن إمساعيل البخاري. فقال: أقرئ

صبهان من لفظه، وبه، قال: حدثين أبو القاسم عبد هللا بن أمحد بن علي السوذرجاين أب
مد اخليام، قال:  قال: حدثنا علي بن حممد بن احلسني الفقيه، قال: حدثنا خلف بن حم

مسعت أاب حممد املؤذن عبد هللا بن حممد بن إسحاق السمسار يقول: مسعت شيخي يقول: 
حممد بن إمساعيل يف صغره فرأت والدته يف املنام إبراهيم اخلليل عليه السالم  ذهبت عينا

 ل: اي هذه قد رد هللا على ابنك بصره لكثرة دعائك أو لكثرة بكائك. قال: فأصبح وقدفقا
 رد هللا عليه بصره.

  وبه، قال: أخربين أبو الوليد احلسن بن حممد بن علي الدربندي، قال: أخربان أبو عبد هللا
أمحد  حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان بن كامل احلافاظ ببخارى، قال: حدثنا أبو عمرو 

ن بن حممد بن عمر املقرئ، قال: مسعت أاب حسان مهيب بن سليم يقول: مسعت جعفر ب
حممد القطان إمام اجلامع بكرمينية يقول: مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول: كتبت عن 

 عندي حديث إال أذكر إسناده.ألف شيخ وأكثر، ما 
: مسعت أاب عمرو أمحد بن حممد بن عمر  وبه، قال: أخربين أبو الوليد، قال: قال أبو عبد هللا

مد بن عمر األديب يقول: مسعت أحيد بن أيب  املقرئ يقول: مسعت أاب حممد عبد هللا بن حم
ابلبصرة كتبته  حديث مسعته  جعفر وايل خبارى يقول: قال حممد بن إمساعيل يوما: رب 

عبد هللا بكماله؟ قال:  ابلشام، ورب حديث مسعته ابلشام كتبته مبصر. قال: فقلت له: اي أاب 
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 فسكت. 
ان حممد بن نعيم الضيب، قال: أخربين  وبه، قال: أخربين حممد بن أمحد بن يعقوب، قال: أخرب 

اعيل البخاري  حممد بن خالد املطوعي، قال: حدثنا مسبح بن سعيد، قال: كان حممد بن إمس
يف كل ركعة عشرين  إذا كان أول ليلة من شهر رمضان جيتمع إليه أصحابه فيصلي هبم ويقرأ 

صف إىل الثلث من القرآن  آية. وكذلك إىل أن خيتم القرآن، وكان يقرأ يف السحر ما بني الن
فيختم عند السحر يف كل ثالث ليال، وكان خيتم ابلنهار كل يوم ختمة، وتكون ختمة عند  

 اإلفطار كل ليلة، ويقول: عند كل ختم دعوة مستجابة.
الدربندي، قال: أخربان حممد ابن أمحد بن حممد بن سليمان  وبه، قال: أخربين أبو الوليد 

بن حممد بن عمر املقرئ، قال: مسعت أاب سعيد بكر بن منري   احلافظ، قال: حدثنا أمحد
 قى هللا وال حياسبين أين اغتبت أحدا.يقول: مسعت حممد بن إمساعيل يقول: إين أرجو أن أل 

م فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة، فلما قضى  وبه، قال: كان حممد بن إمساعيل يصلي ذات يو 
 صاليت، فنظروا فإذا الزنبور قد ورمه يف سبعة  صالته قال: انظروا أيش هذا الذي آذاين يف

 عشر موضعا ومل يقطع صالته. 
موي، قال: حدثين حممد بن إبراهيم بن حممد األصبهاين،  وبه، قال: حدثين أبو النجيب األر 

فارسي، قال: أخربان أمحد بن عبد هللا بن حممد، قال: حدثين  قال: أخربين أمحد بن علي ال
بري، قال: حدثنا حممد بن أيب حامت الوراق، قال: دعي حممد بن  جدي حممد بن يوسف الفر 

الظهر صلى ابلقوم مث قام للتطوع،   إمساعيل إىل بستان بعض أصحابه، فلما حضرت صالة
فقال لبعض من معه: انظر هل ترى حتت  فأطال القيام فلما فرغ من صالته رفع ذيل قميصه

و سبعة عشر موضعا وقد تورم من ذلك قميصي شيئا فإذا زنبور قد أبره يف ستة عشر أ
الصالة يف جسده، وكان آاثر الزنبور يف جسده ظاهرة، فقال له بعضهم: كيف مل خترج من 

 أول ما أبرك؟ فقال: كنت يف سورة فأحبب أن أمتها! 
النجيب األرموي، قال: حدثين حممد بن إبراهيم األصبهاين، قال:  وبه، قال: حدثين أبو 

يس الوراق، قال: حدثنا حممد بن حم، قال: أخربان حممد بن يوسف،  أخربين حممد بن إدر 
ان أبو عبد هللا إذا كنت معه يف سفر جيمعنا  قال: حدثنا حممد بن أيب حامت الوراق، قال: ك

راه يقوم يف ليلة واحدة مخس عشرة مرة إىل عشرين  بيت واحد إال يف القيظ أحياان فكنت أ
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ي انرا بيده، ويسرج، مث خيرج أحاديث فيعلم عليها، مث  مرة يف كل ذلك أيخذ القداحة فيور 
ر منها بواحدة، وكان ال  يضع رأسه. وكان يصلي يف وقت السحر ثالث عشرة ركعة يوت

وال توقظين؟ قال: أنت  يوقظين يف كل مايقوم. فقلت له: إنك حتمل على نفسك كل هذا
وما وحنن بفربر يف تصنيف  شاب فال أحب أن أفسد عليك نومك. ورأيته استلقى على قفاه ي

اب  وكان أتعب نفسه يف ذلك اليوم يف كثرة إخراج احلديث. فقلت له: اي أ( التفسري)كتاب 
 هذا عبد هللا مسعتك تقول يوما: إين ما أتيت شيئا بغري علم قط منذ عقلت، فأي علم يف

حيدث حدث  االستلقاء؟ فقال: أتعبنا أنفسنا يف هذا اليوم، وهذا ثغر من الثغور خشيت أن
 حراك.  العدو كان بنا  سرتيح وآخذ أهبة ذلك، فإن غافصنامن أمر العدو فأحببت أن ا

أبو عبد هللا حممد بن علي الصوري ببغداد، وأبو حممد عبد هللا بن علي بن وبه، قال: حدثين 
أيب عقيل القاضي بصور، وأبو نصر علي بن احلسني بن أمحد بن أيب سلمة الوراق  عياض بن 

، قالوا: أخربان حممد بن أمحد بن مجيع الغساين، قال: حدثين أمحد بن حممد بن آدم بصيدا
ثنا حممد بن يوسف البخاري، قال: كنت عند حممد بن  بن عبيد أبو سعيد، قال: حد

ة فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها يف ليلة إمساعيل البخاري مبنزله ذات ليل 
 مثاين عشرة مرة.

قال: حدثين أبو الوليد الدربندي، قال: مسعت حممد ابن الفضل املفسر يقول: مسعت  وبه، 
  عت عبد الرمحن بن رساين البخاري يقول: مسعت حممد بنأاب إسحاق الزجناين يقول: مس

ت مئة ألف  ستة عشر سنة خرجته من س ( الصحاح)كتاب إمساعيل البخاري يقول: صنفت  
 بيين وبني هللا تعاىل.  حديث، وجعلته حجة فيما 

وبه، قال: أخربين احلسن بن حممد األشقر، قال: أخربان حممد بن أيب بكر احلافظ، قال:  
حدثنا خلف بن حممد، قال: مسعت أاب العباس الفضل بن إسحاق بن الفضل البزاز يقول:  

د بن املنهال العابد، قال: حدثنا أبو بكر األعني، قال: كتبنا عن حممد بن حدثنا أمح
بن يوسف الفراييب وما يف وجهه شعرة. فقلت: ابن كم كنت؟ قال:  إمساعيل على ابب حممد

 ابن سبع عشرة سنة. 
وبه، قال: أخربين احلسن بن حممد األشقر، قال: أخربان حممد بن أيب بكر، قال: حدثنا حممد  

يد التاجر، قال: حدثنا حممد بن يوسف بن مطر، قال: حدثنا حممد بن أيب حامت،  بن سع
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إمساعيل يقول: كنت ابلبصرة فسمعت بقدوم حممد بن إمساعيل فلما قال: مسعت حاشد بن 
 قدم قال حممد بن بشار: دخل اليوم سيد الفقهاء. 

ان أبو شجاع الفضيل بن  وبه، قال: أخربين احلسن، قال: أخربان حممد بن أيب بكر، قال: أخرب 
ال: مسعت العباس بن اخلصيب التميمي، قال: حدثنا أبو قريش حممد بن مجعة بن خلف، ق 

ابلري، ومسلم بن احلجاج  بندارا حممد بن بشار يقول: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة
 . ىر ري ببخابنيسابور، وعبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي بسمرقند، وحممد بن إمساعيل البخا

وبه، قال: أخربين أبو الوليد الدربندي، قال: أخربان حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان،  
حدثنا خلف بن حممد بن إمساعيل، قال: حدثنا عمر بن حممد بن جبري، قال: مسعت   قال:

حممد بن بشار العبدي بندارا يقول: عبد هللا بن عبد الرمحن السمرقندي، وحممد ابن إمساعيل  
 وأبو زرعة عبيد هللا بن عبد الكرمي الرازي غلماين خرجوا من حتت كرسيي.  البخاري،

عت أاب علي احلسني بن إمساعيل الفارسي يقول: مسعت حممد بن  وبه، قال: وقال خلف: مس 
إبراهيم البوشنجي يقول: مسعت بندارا حممد بن بشار يقول سنة مثان وعشرين ومئتني: ما  

 .قدم علينا مثل حممد بن إمساعيل
اإلدريسي، قال: حدثين   بن حممد أخي اخلالل، عن أيب سعيدوبه، قال: قرأت على احلسني 

م البخاري بسمرقند، قال: حدثنا حممد بن يوسف الفربري، قال: حدثنا حممد  حممد بن ح
بن أيب حامت، قال: مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول: ملا دخلت البصرة صرت إىل 

ما خرج وقع بصره علي فقال: من أين الفىت؟ قلت: من أهل جملس حممد بن بشار، فل 
سكت. فقال له أصحابه: رمحك هللا هو أبو عبد  خبارى. قال: كيف تركت أاب عبد هللا؟ فأم

 هللا! فقام فأخذ بيدي وعانقنيوقال: مرحبا مبن أفتخر به منذ سنني. 
عيم الضيب، قال: أخربان  وبه، قال: أخربين حممد بن أمحد بن يعقوب، قال: أخربان حممد بن ن

بن رحيان،   أبو الفضل حممد بن يوسف ابن رحيان األمري ببخارى، قال: حدثين أيب يوسف
قال: مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول: كان علي بن املديين يسألين عن شيوخ 

ل  خراسان، فكنت أذكر له حممد بن سالم فال يعرفه إىل أن قال يل يوما: اي أاب عبد هللا ك
 من اثنيت عليه فهو عندان الرضا. 

قال: مسعت حممد بن حممد   وبه، قال: أخربان أبو حازم عمر بن أمحد بن إبراهيم العبدوي،
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بن العباس يقول: مسعت جدي أمحد بن عبد هللا يقول: مسعت جدي حممد بن يوسف  
علي  يقول: مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إال عند

 بن املديين ورمبا كنت أغرب عليه.
ظا، قال: حدثنا علي بن حممد  وبه، قال: حدثين عبد هللا بن أمحد بن علي السوذرجاين لف

بن احلسني الفقيه، قال: حدثنا خلف اخليام، قال: مسعت إسحاق بن أمحد بن خلف يقول:  
عند علي بن   مسعت حممد بن إمساعيل غري مرة يقول: ما تصاغرت نفسي عند أحد إال

 املديين، ما مسعت احلديث من يف إنسان أشهى عندي أن أمسعه من يف علي. 
حاق: حدثين حامد بن أمحد، قال: ذكر لعلي بن املديين قول حممد بن  قال: وقال إس

عند أحد إال عند علي بن املديين، فقال: ذروا قوله، هو ما  إمساعيل: ما تصاغرت نفسي. 
 رأى مثل نفسه!

أخربان علي بن أيب علي املعدل، قال: أخربان أبو نصر أمحد بن حممد بن إبراهيم وبه، قال: 
قال: حدثنا عبد الرمحن بن حممد بن حريث، قال: حدثنا أمحد بن سلمة،   مي البخاري،احلاز 

قال: حدثين فتح بن نوح النيسابوري، قال: أتيت علي ابن املديين فرأيت حممد بن إمساعيل  
 ن إذا حدث التفت إليه كأنه يهابه. جالسا عن ميينه، وكا

راهيم األصبهاين، قال:  وبه، قال: حدثين أبو النجيب األرموي، قال: حدثين حممد بن إب
أخربين حممد بن إدريس الوراق، قال: حدثنا حممد بن حم، قال: أخربان حممد بن يوسف  

ذاكرين   قال: حدثنا حممد بن أيب حامت الوراق، قال: مسعت حممد بن إمساعيل يقول:
أصحاب عمرو بن علي حبديث، فقلت: ال أعرفه فسروا بذلك، وصاروا إىل عمرو بن علي،  

له: ذاكران حممد بن إمساعيل البخاري حبديث فلم يعرفه. فقال عمرو ابن علي: حديث   فقالوا
 ال يعرفه حممد بن إمساعيل ليس حبديث.

مد بن أيب بكر، قال: حدثنا أبو  وبه، قال: أخربين احلسن بن حممد األشقر، قال: أخربان حم
يوسف بن مطر، قال: نصر حممد بن سعيد بن أمحد بن سعيد التاجر، قال: حدثنا حممد بن 

حدثنا حممد بن أيب حامت الوراق، قال: مسعت حممد بن قتيبة قريب أيب عبد هللا حممد بن  
أين أنت؟  فلت له: منإمساعيل يقول: كنت عند أيب عاصم النبيل فرأيت عنده غالما، ق

ل . قلت: ابن من؟ فقال: ابن إمساعيل. فقلت له: أنت قرابيت، فعانقته. فقاارىمن خب قال:
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 يل رجل يف جملس أيب عاصم: هذا الغالم يناطح الكباش.
وبه، قال: أخربين أبو الوليد، قال: أخربان حممد بن أمحد بن حممد، قال: حدثنا أبو حممد  

حدثنا أبو ذر حممد بن حممد بن يوسف القاضي، قال:   عبد هللا بن أمحد اخلوالين، قال:
دم أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل من العراق  مسعت أاب معشر محدويه بن اخلطاب يقول: ملا ق

قدمته األخرية وتلقاه من تلقاه من الناس، وازدمحوا عليه، وابلغوا يف بره، فقيل له يف ذلك، 
 ل: فكيف لو رأيتم يوم دخولنا البصرة؟ ! وفيما كان من كرامة الناس وبرهم له، قا

مد بن أمحد، وحممد بن سليمان  وبه، قال: أخربين أبو الوليد الدربندي، قال: أخربان حم
احلافظ، قال: حدثنا حممد بن سعيد التاجر، قال: حدثنا حممد بن يوسف، قال: حدثنا  

بن أيب أويس إذا حممد بن أيب حامت، قال: مسعت حممد بن إمساعيل يقول: كان إمساعيل 
انتخبت من كتابه نسخ تلك األحاديث لنفسه وقال: هذه أحاديث انتخبها حممد بن 

 اعيل من حديثي.إمس
قال حممد بن أيب حامت: ومسعت حاشد بن عبد هللا يقول: قال يل أبو مصعب أمحد بن أيب  

جلسائه:  بكر املديين: حممد بن إمساعيل أفقه عندان وأبصر من ابن حنبل. فقال رجل من  
جاوزت احلد. فقال أبو مصعب: لو أدركت مالكا ونظرت إىل وجهه ووجه حممد بن إمساعيل 

   كالمها واحد يف الفقه واحلديث.  لقلت
وبه، قال: أخربين احلسن بن حممد األشقر، قال: حدثنا حممد بن أيب بكر، قال: حدثنا  

دثنا أمحد بن الضوء، قال:  خلف بن حممد، قال: حدثنا أبو عمرو عامر بن املنتجع، قال: ح
نا مثل حممد بن  مسعت أاب بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبد هللا بن منري يقوالن: ما رأي

 إمساعيل. 
وبه، قال: أخربين أبو الوليد، قال: أخربان حممد بن أمحد بن حممد، قال: حدثنا حممد بن  

ل: مسعت حممود بن سعيد قال: حدثنا حممد بن يوسف قال: حدثنا حممد بن أيب حامت، قا
ءها  النضر أاب سهل الشافعي يقول: دخلت البصرة والشام واحلجاز والكوفة ورأيت علما

 فكلما جرى ذكر حممد بن إمساعيل فضلوه على أنفسهم.
وبه، قال: أخربين احلسن بن حممد، قال: أخربان حممد ابن أيب بكر، قال: حدثنا أبو نصر  

عت إسحاق بن أمحد بن خلف، قال: مسعت أاب علي أمحد بن أيب حامد الباهلي، قال: مس
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جيلس ببغداد، وكنت أستملي له،   صاحل بن حممد البغدادي يقول: كان حممد بن إمساعيل
 وجيتمع يف جملسه أكثر من عشرين ألفا. 

قال: وقال حممد بن أيب بكر: مسعت أاب صاحل خلف بن حممد، مسعت حممد بن يوسف بن  
إمساعيل ثالثة مستملني ببغداد وكان اجتمع يف جملسه زايدة   عاصم يقول: رأيت حملمد ابن

 على عشرين ألف رجل.
حممد بن أيب احلسن الساحلي، قال: أخربان أمحد بن احلسن الرازي، قال:   وبه، قال: حدثين

مسعت أاب أمحد بن عدي، يقول: مسعت عدة مشايخ حيكون أن حممد بن إمساعيل البخاري 
ب احلديث، فاجتمعوا، وعمدوا إىل مئة حديث فقلبوا متوهنا  قدم بغداد، فسمع به أصحا

سناد آخر، وإسناد هذا املنت ملنت آخر، ودفعوا إىل  وأسانيدها، وجعلوا منت هذا اإلسناد إل
ذلك على  وأمروهم إذا حضروا اجمللس يلقون عشرة أنفس إىل كل رجل عشرة أحاديث

عة أصحاب احلديث من الغرابء من البخاري، وأخذوا املوعد للمجلس، فحضر اجمللس مجا
تدب إليه رجل من العشرة غداديني، فلما اطمأن اجمللس أبهله انأهل خراسان وغريها ومن الب

فسأله عن حديث من تلك األحاديث، فقال البخاري: ال أعرفه. فسأله عن آخر، فقال: ال  
يقول: ال أعرفه ي ار أعرفه، فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حىت فرغ من عشرته، والبخ

ممن حضر اجمللس يلتفت بعضهم إىل بعض ويقولون: الرجل فهم، ومن كان  فكان الفقهاء
منهم غري ذلك يقضي على البخاري ابلعجز والتقصري وقلة الفهم. مث انتدب رجل آخر من 

 العشرة فسأله عن حديث من تلك األحاديث املقلوبة، فقال البخاري: ال أعرفه، 
فقال: ال أعرفه، فلم يزل يلقي عليه واحده  فقال: ال أعرفه، فسأله عن آخر فسأله عن آخر، 

  بعد آخر حىت فرغ من عشرته والبخاري يقول: ال أعرفه. مث انتدب له الثالث والرابع إىل متام
العشرة، حىت فرغوا كلهم من األحاديث املقلوبة، والبخاري ال يزيدهم على ال أعرفه. فلما 

، فقال: أما حديثك األول فهو كذا،  قد فرغوا التفت إىل األول منهمعلم البخاري أهنم 
وحديثك الثاين فهو كذا، والثالث والرابع على الوالء حىت أتى على متام العشرة، فرد كل منت  

إىل إسناده، وكل إسناد إىل متنه، وفعل ابآلخرين مثل ذلك، ورد متون األحاديث كلها إىل 
 ذعنوا له ابلفضل. قال ابن عدي.وهنا، فأقر له الناس ابحلفظ وأأسانيدها، وأسانيدها إىل مت 

 وكان ابن صاعد إذا ذكر حممد بن إمساعيل يقول: الكبش النطاح. 
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وبه، قال: أخربين احلسن بن حممد األشقر، قال: أخربان حممد بن أيب بكر قال: حدثنا أبو  
مرو بن األشعث احلسني أمحد بن يوسف األزدي، قال: حدثنا أبو عمرو حممد بن ع

مسعت عبد هللا بن أمحد بن حنبل يقول: مسعت أيب يقول: انتهى احلفظ إىل البيكندي، قال: 
أربعة من أهل خراسان: أبو زرعة الرازي، وحممد بن إمساعيل البخاري، وعبد هللا بن عبد  

 الرمحن السمرقندي، واحلسن بن شجاع البلخي.
حدثنا أبو نصر  خربان حممد ابن أيب بكر، قال:  وبه، قال: أخربين احلسن بن حممد، قال: أ

حممد بن أمحد بن موسى البزاز، قال: مسعت أاب بكر عبد الرمحن بن حممد بن علويه األهبري  
يقول: مسعت عبد هللا بن أمحد بن حنبل يقول: مسعت أيب يقول: ما أخرجت خراسان مثل  

 حممد بن إمساعيل البخاري.
ن أمحد بن حممد بن سليمان،  الدربندي، قال: أخربان حممد ابوبه، قال: أخربين أبو الوليد 

سعيد، قال: مسعت حممد بن يوسف بن مطر، يقول: مسعت   قال: حدثنا أبو نصر حممد بن
أاب جعفر حممد بن أيب حامت يقول: حدثين حاشد بن عبد هللا بن عبد الواحد، قال: مسعت 

 ل فقيه هذه األمة.يعقوب بن إبراهيم الدورقي، يقول: حممد بن إمساعي
خربين أبو الوليد، قال: أخربان حممد، قال: حدثنا أمحد بن أيب حامد الباهلي، وبه، قال: أ

قال: مسعت أاب سعيد حامت ابن حممد بن حازم يقول: مسعت موسى بن هارون احلمال 
ببغداد، يقول: عندي لو أن أهل اإلسالم اجتمعوا على أن ينصبوا مثل حممد بن إمساعيل 

 ر ما قدروا عليه. آخ
ربين حممد بن علي املقرئ، قال: أخربان أبو مسلم عبد الرمحن بن حممد بن عبد  وبه، قال: أخ 

هللا بن مهران احلافظ، قال: أخربان عبد املؤمن بن خلف النسفي، قال: سألت أاب علي صاحل  
أي شيء   بن حممد، عن حممد بن إمساعيل وأيب زرعة، وعبد هللا بن عبد الرمحن، فقال: عن

أشياء. فقلت: من أعلمهم ابحلديث؟ فقال: حممد ابن إمساعيل، وأبو  تسأل؟ فهم خمتلفون يف 
زرعة أحفظهم وأكثرهم حديثا. فقلت: عبد هللا بن عبد الرمحن؟ فقال: ليس من هؤالء يف  

 شئ.
وبه، قال: أخربان أبو بكر الربقاين، قال: قال حممد بن العباس العصمي: حدثنا يعقوب بن 

لي صاحل بن حممد األسدي وذكر البخاري فقال: ما سحاق بن حممود، قال: قال أبو عإ
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 رأيت خراسانيا أفهم منه. 
وبه، قال: أخربين أبو بكر أمحد بن حممد بن عبد الواحد املنكدري، قال: حدثنا حممد بن  

ت أاب عبد هللا بن نعيم الضبياحلافظ، قال: مسعت حيىي بن عمرو بن صاحل الفقيه يقول: مسع
ن الفقيه يقول: كتب أهل بغداد إىل حممد بن إمساعيل: املسلمون  العباس حممد بن عبد الرمح 

 خبري ما بقيت هلم، وليس بعدك خري حني تفتقد. 
وبه، قال: أخربان احلسن بن حممد األشقر، قال: أخربان حممد بن أيب بكر، قال: أخربان  

ول، يقول: مسعت أاب زرعة الرازي يقخلف بن حممد، قال: مسعت أاب بكر حممد بن حريث 
وسألته عن ابن هليعة، فقال: تركه أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل. وسألته عن حممد بن محيد  

الرازي، فقال: تركه أبو عبد هللا. قال حممد بن حريث: فذكرت ذلك حملمد بن إمساعيل فقال: 
 بره لنا قدمي. 

لرازي  يقول: مسعت الفضل بن العباس ا  قال: وقال خلف: مسعت أاب بكر حممد بن حريث
وسألته فقلت: أيهما أحفظ أبو زرعة أو حممد بن إمساعيل؟ فقال: مل أكن التقيت مع حممد  

ابن إمساعيل فاستقبلين مابني حلوان وبغداد. قال: فرجعت معه مرحلة. قال: وجهدت اجلهد  
 زرعة عدد شعره! وبه،  على أن أجئ حبديث ال يعرفه فما أمكنين. قال: وأان أغرب على أيب

ربين أبو الوليد الدربندي، قال: أخربان حممد ابن أمحد بن حممد بن سليمان، قال:  قال: أخ
حدثنا أبو احلسني حممد ابن احلسني بن علي بن يعقوب اجلويباري، قال: حدثنا أمحد بن  

إدريس   حممد بن عمر املنكدري، قال: حدثنا إسحاق بن أمحد بنزيرك، قال: مسعت حممد بن
ع وأربعني ومئتني: يقدم عليكم رجل من أهل خراسان مل خيرج منها  الرازي يقول: يف سنة سب

أحفظ منه، وال قدم العراق أعلم منه. فقدم علينا بعد ذلك أبشهر حممد بن إمساعيل. قال:  
وقال أبو حامت الرازي يف هذا اجمللس: حممد بن إمساعيل أعلم من دخل العراق، وحممد بن  

احلديث، وحممد بن أسلم أورعهم، وعبد هللا بن عبد  أعلم من خبراسان اليوم من أهل حيىي
 الرمحن أثبتهم. 

وبه، قال: أخربان أبو الوليد الدربندي، قال: أخربان حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان،  
قال: حدثنا حممد بن سعيد التاجر، قال: حدثنا حممد بن يوسف بن مطر، قال: حدثنا  

حفص األشقر يقول: مسعت عبدان يقول: ما ن أيب حامت، قال: مسعت عمر بن حممد اب
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 رأيت بعيين شااب أبصر من هذا، وأشار بيده إىل حممد بن إمساعيل.
قال: ومسعت صاحل بن مسمار يقول: مسعت نعيم من محاد يقول: حممد بن إمساعيل فقيه 

مساعيل يقول: قال يل حممد بن  هذه األمة. قال: وقال حممد بن أيب حامت: مسعت حممد بن إ
الم: انظر يف كتيب فما وجدت فيها من خطأ فاضرب عليه كي ال أرويه، ففعلت ذلك، س

وكان حممد ابن سالم كتب عند األحاديث اليت أحكمها حممد بن إمساعيل: رضي الفىت، ويف 
 هوأصحابه: من هذا الفىت؟ فقال:  األحاديث الضعيفة. مل يرض الفىت. فقال له: بعض

 عيل.حممد بن إمسا الذي ليس مثله
قال: وقال حممد بن أيب حامت: مسعت حيىي بن جعفر يقول: لو قدرت أن أزيد يف عمر حممد  

بن إمساعيل لفعلت، فإن مويت يكون موت رجل واحد، وموت حممد بن إمساعيل ذهاب 
 العلم. 

األصبهاين، قال:  وبه، قال: حدثين أبو النجيب األرموي، قال: حدثين حممد بن إبراهيم 
ن علي الفارسي، قال: حدثنا أمحد بن عبد هللا بن حممد، قال: حدثنا جدي  أخربين أمحد ب

حممد بن يوسف، قال: حدثنا حممد بن أيب حامت الوراق، قال: مسعت سليم بن جماهد يقول 
عند حممد بن سالم البيكندي، فقال يل: لو جئت قبل لرأيت صبيا حيفظ سبعني ألف 

 حديث.
قلت: أنت الذي تقول: أان أحفظ سبعني ألف  ل: فخرجت يف طلبه حىت لقيته، فقا

حديث؟ قال: نعم، وأكثر منه وال أجيئك حبديث من الصحابة أو التابعني إال عرفت مولد  
أكثرهم ووفاهتم ومساكنهم، ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعني إال ويل يف  

 ه وسلم.  وسنة رسول هللا صلى هللا عليذلك أصل أحفظ حفظا عن كتاب هللا
وبه، قال: أخربين احلسن بن حممد األشقر، قال: أخربان حممد بن أيب بكر البخاري، قال:  

حدثنا أبو عمرو أمحد بن حممد بن عمر املقرئ، قال: حدثنا أبو بكر حممد بن يعقوب ابن  
ول: قدم علينا حممد  يوسف البيكندي، قال: مسعت علي بن احلسني بن عاصم البيكندي يق

، واجتمعنا عنده، ومل يكن يتخلف عنه من املشايخ أحد، فتذاكران عنده، فقال بن إمساعيل
رجلمن أصحابنا أراه حامد بن حفص: مسعت إسحاق بن راهويه يقول: كأين أنظر إىل 

سبعني ألف حديث من كتايب. قال: فقال حممد بن إمساعيل: أو تعجب من هذا؟ لعل يف 
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 من كتابه، وإمنا عين به نفسه. ان من ينظر إىل مئيت ألف حديث هذا الزم
وبه، قال: أخربان أبو سعد املاليين قراءة عليه، قال: أخربان عبد هللا بن عدي احلافظ، قال:  

حدثين حممد بن أمحد القومسي، قال: مسعت حممد بن محدويه يقول: مسعت حممد بن 
 ظ مئيت ألف حديث غري صحيح. أحف، و يقول: أحفظ مئة ألف حديث صحيح إمساعيل 

 إىل هنا عن أيب بكر بن اثبت احلافظ عن شيوخه. 
و أمحد عبد الوهاب بن علي بن وأخربان إمساعيل بن أيب عبد هللا بن محاد، قال: أخربان أب

يف كتابه إلينا من بغداد، قال: أخربان أبو الفضل أمحد بن طاهر بن سعيد بن فضل هللا  علي
ن بن أمحد السمرقندي، قال: مسعت أاب بكر  يه، قال: أخربان أبو حممد احلس امليهين قراءة عل 

حممد بن أمحد بن حممد بن صاحل بن خلف وأاب احلسن علي بن أمحد بن خنباج بن إبراهيم 
الكاتب، وأاب احلسن علي بن أمحد بن يونس بن عبيد التميمي، قالوا: مسعنا أاب ذر عمار بن  

مد بن أمحد بن حامد بن إبراهيم دادي، قال: مسعت أاب املظفر حمحممد بن خملد التميمي البغ
زيد اهلمذاين عن قضاء  بن الفضل البخاري، قال: ملا عزل أبو العباس الوليد بن إبراهيم بن

الري ورد خبارى سنة مثاين عشرة وثالث مئة لتجديد مودة كانت بينه وبني أيب الفضل حممد  
قال: فحملين معلمي أبو   ان.فنزل يف جوار  -احلسن التميمي  مساه أبو -بن عبيد هللا البلعمي 

إبراهيم إسحاق بن إبراهيم اخلتلي إليه، وقال له: أسألك أن حتدث هذا الصيب مبا مسعت من  
مشاخيك رمحهم هللا. فقال: مايل مساع. قال: فكيف وأنت فقيه، فما هذا؟ قال: ألين ملا  

خبار،  ديث، ومعرفة الرجال، ودراية األبلغت مبلغ الرجال اتقت نفسي إىل طلب احل
واملنظور إليه يف ( التاريخ)ومساعها، فقصدت حممد بن إمساعيل البخاري ببخارى صاحب 

معرفة احلديث، فأعلمته مرادي، وسألته اإلقبال علي بذلك. فقال يل: اي بين ال تدخل يف 
فين حدود ما قصدت له أمر إال بعد معرفة حدوده والوقوف على مقاديره. قال: فقلت له: عر 

ا سألتك عنه. قال: اعلم أن الرجل ال يصري حمداث كامال يف حديثه إال بعد أن  ومقادير م
يكتب أربعا مع أربع كأربع مثل أربع يف أربع عند أربع أبربع على أربع عن أربع ألربع، وكل  

ع وابتلي أبربع، فإذا  هذه الرابعيات ال تتم إال أبربع مع أربع، فإذا متت له كلها هانت عليه أرب
 ذلك أكرمه هللا تعاىل يف الدنيا أبربع وأاثبه يف اآلخرة أبربع. صرب على 

قال: قلت له: فسر يل رمحك هللا ما ذكرت من أحوال هذه الرابعيات عن قلب صاف بشرح  
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كاف، وبيان شاف طلبا لألجر الوايف. قال: نعم. أما األربعة اليت حتتاج إىل كتبتها هي:  
ئعه،والصحابة ومقاديرهم، والتابعني وأحواهلم، وسائر  لرسول صلى هللا عليه وسلم وشراأخبار ا

العلماء وتوارخيهم، مع أمساء رجاهلا، وكناهم، وأمكنتهم، وأزمنتهم، كالتحميد مع اخلطب 
والدعاء مع الرتسل، والبسملة مع السور، والتكبري مع الصلوات، مثل املسندات، واملرسالت،  

اكه، ويف شبابه، ويف كهولته، عند شغله، وعند واملقطوعات، يف صغره، ويف إدر  واملوقوفات،
فراغه، وعند فقره وعند غناه، ابجلبال، والبحار، والبلدان والرباري، على األحجار واألصواف  

واجللود واألكتاف، إىل الوقت الذي ميكنه نقلها إىل األوراق عن من هو فوقه وعن من هو 
خبط أبيه دون غريه لوجه هللا تعاىل طالبا  نه، وعن كتاب أبيه، يتيقن أنه مثله وعن من هو دو 

ملرضاته، والعمل مبا وافق كتاب هللا منها، ونشرها بني طالبيها وحمبيها والتأليف يف إحياء ذكره  
مث ال تتم له هذه األشياء إال أبربع اليت هي: من كسب العبد أعين: معرفة الكتابة،   بعده

وجل، أعين: الصحة، والقدرة   اء هللا عزف، والنحو، مع أربع هي: من إعطواللغة، والصر 
واحلرص واحلفظ. فإذا متت له هذه األشياء هان عليه أربع: األهل، والولد، واملال، والوطن،  

 وابتلي أبربع: بشماتة األعداء، ومالمة األصدقاء، وطعن اجلهالء، وحسد العلماء.
القناعة، وهبيبة النفس، وبلذة    تعاىل يف الدنيا أبربع: بعزفإذا صرب على هذه احملن أكرمه هللا

العلم، وحبيوة األبد. وأاثبه يف اآلخرة أبربع: ابلشفاعة ملن أراد من إخوانه، وبظل العرش حيث  
يف   ال ظل إال ظله، وبسقي من أراد حوض نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم، وجبوار النبيني

مسعت من مشاخيي متفرقا يف  علمتك اي بين جممال مجيع ما كنتأعلى عليني يف اجلنة. فقد أ
هذا الباب، فأبل اآلن على ماقصدتين له، أو دع. قال: فهالين قوله وسكت متفكرا، 

وأطرقت اندما، فلما رأى ذلك مين قال: فإن ال تطق احتمال هذه املشاق كلها فعليك  
اير،  حتتاج إال بعد األسفار ووطي الدعلمه وأنت يف بيتك قار ساكن ال ابلفقه الذي ميكنك ت

وركوب البحار، وهو مع ذا مثرة احلديث، وليس ثواب الفقيه بدون ثواب احملدث يف اآلخرة،  
وال عزة أبقل من عز احملدث. فلما مسعت ذلك نقص عزمي يف طلب احلديث، وأقبلت على  

مليه على هذا الصيب اي ومنه، فلذلك مل يكن عندي، ما أ علم ما أمكنين من علمه بتوفيق هللا
هيم. فقال: أبو إبراهيم: إن هذا احلديث الذي ال يوجد عند أحد غريك خري من ألف أاب إبرا

حديث يوجد مع غريك. وأخربان أبو احلسن بن البخاري، وأمحد بن أيب بكر الواعظ، قاال:  
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أخربان أبو بكر   :الرمحن ابن حممد الشيباين، قالأخربان أبو اليمن الكندي، قال: أخربان عبد 
، قال: أخربين احلسن بن حممد األشقر، قال: أخربان حممد بن أيب بكر بن اثبت احلافظ

احلافظ، قال: مسعت أاب عمرو أمحد بن حممد بن عمر املقرئ يقول: مسعت أاب سعيد بكر بن  
 الذهلي وايل خباري إىل حممد ابنبن عسكر يقول: بعث األمري خالد بن أمحد  منري بن خليد

وغريمها ألمسع منك، فقال حممد بن  ( التاريخ )و (  اجلامع )إمساعيل أن أمحل إيل كتاب 
إمساعيل لرسوله: أان ال أذل العلم وال أمحله إىل أبواب الناس، فإن كانت لك إىل شيء منه  

فامنعين من   سلطان حاجة فأحضرين يف مسجدي أو يف داري، فإن مل يعجبك هذا فأنت
أكتم العلم لقول النيب صلى هللا عليه  ذر عند هللا يوم القيامة إين الاجمللس  ليكون يل ع

 قال: وكان سبب الوحشة بينهما هذا.   (عن علم فكتمه أجلم بلجام من انرمن سئل )وسلم:
  وبه، قال: أخربين حممد بن علي بن أمحد املقرئ، قال: أخربان حممد بن عبد هللا احلافظ،

رو احلافظ يقول: كان   يقول: مسعت أاب بكر بن أيب عمقال: مسعت حممد بن العباس الضيب
أن خالد بن أمحد   -سبب مفارقة أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري البلد، يعين خبارى 

على ( التاريخ )و  (اجلامع )الذهلي األمري خليفة الطاهرية ببخارى سأل أن حيضر منزله فيقرأ 
ألوالده ال حيضره ور عنده، فراسله أن يعقد جملسا ، فامتنع، أبو عبد هللا عن احلضأوالده

غريهم، فامتنع عن ذلك أيضا، وقال: ال يسعين أن أخص ابلسماع قوما دون قوم، فاستعان  
خالد بن أمحد حبريث بن أيب الورقاء وغريه من أهل العلم ببخارى عليه حىت تكلموا يف  

ا بن إمساعيل فقال: اللهم أرهم م ، فدعا عليهم أبو عبد هللا حممد مذهبه، ونفاه عن البلد
  قصدوين به يف أنفسهم وأوالدهم وأهاليهم، فأما خالد فلم أيت عليه إال أقل من شهر حىت
ورد أمر الطاهرية أبن ينادى عليه، فنودي عليه وهو على أاتن، وأشخص على أكاف، مث  

ابتلي يف أهله فرأى  وأما حريث بن أيب الورقاء فإنه صار عاقبه أمره إىل ما قد اشتهر وشاع،
راه هللا فيهم  فإنه ابتلي أبوالده وأ -ومساه  - عن الوصف، وأما فالن أحد العلماءل فيها ما جي

 البالاي. 
: حدثين حممد بن أيب احلسن الساحلي، قال: أخربان أمحد بن احلسن الرازي، قال:  وبه، قال

دوس بن عبد اجلبار  ظ اجلرجاين، يقول: مسعت عبد القمسعت أاب أمحد بن عدي احلاف
ول: جاء حممد بن إمساعيل إىل خرتنك، قرية من قرى مسرقند على فرسخني السمرقندي يق
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منها، وكان له هبا أقرابء، فنزل عندهم. قال: فسمعته ليلة من الليايل، وقد فرغ من صالة  
 ي األرض مبا رحبت فاقبضين إليك.الليل، يدعو ويقول يف دعائه: اللهم إنه قد ضاقت عل 

  تعاىل، وقربه خبرتنك.قال: فما مت الشهر حىت قبضه هللا
وبه، قال: أخربان علي بن أيب حامد األصبهاين يف كتابه، قال: حدثنا حممد بن حممد بن  

مكي اجلرجاين، قال: مسعت عبد الواحد بن آدم الطواويسي، قال: رأيت النيب صلى هللا عليه  
فسلمت عليه، فرد  ذكره، واقف يف موضعلنوم ومعه مجاعة من أصحابه وهو وسلم يف ا

السالم، فقلت: ما وقوفك اي رسول هللا؟ فقال: أنتظر حممد بن إمساعيل البخاري. فلما كان  
 فيها.  ملسو هيلع هللا ىلصبعد أايم بلغين موته، فنظران فإذا هو قد مات يف الساعة اليت رأيت النيب 

د بن حممد بن سليمان  الوليد الدربندي، قال: أخربان حممد بن أمح: أخربين أبو وبه، قال
بو عمرو أمحد بن حممد بن عمر املقرئ، وأبو عبيد أمحد بن عروة ابن احلافظ، قال: حدثنا أ

أمحد بن إبراهيم، قاال: مسعنا أاب احلسن مهيب بن سليم ابن جماهد يقول: تويف أبو عبد هللا  
 ني.ليلة السبت ليلة الفطر سنة ست ومخسني ومئتحممد بن إمساعيل بن إبراهيم 

 اتريخ وفاته. وقد تقدم يف أوائل الرتمجة.وكذلك قال احلسن بن احلسني البزاز يف 
 

 1طبقات علماء الحديث  -27

  ـ( 744ت بد اهلا ي الدمش   )     و  بد هللا حممد     محد 
إبراهيم بن  عبد هللا، حممُد بُن إمساعيَل بنشيُخ اإلسالم، وإماُم احلف اظ، أبو قال رمحه هللا: 

 .ْرد ْزبَه اجلُْعفي موالهم، صاحب "الصحيح" والتَّصانيفملغرية بن ب َ ا
مولده يف شوال سنة أربٍع وتسعني ومئة، وأول مساعه للحديث سنَة مخٍس ومئتني، وحفَظ  

عشٍر ومئتني بعد أن  تصانيَف ابن املبارك وهو صيب، ونشأ يتيًما، ورحل مع أم  ه وأخيه سنَة 
ت بلده من حممد ْسن دي، وحممد بن يوسف الب يكَ  مسع مروايَّ

ُ
ْندي. ومسع ببلٍخ  بن َسالم، وامل

قرئ، وابلبصرة من أيب عاصم، 
ُ
من مكي بن إبراهيم، وببغداد من عف ان، ومبكَّة من امل

 
 243/ 2طبقات علماء احلديث    1

 لبنان  -الة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت  الناشر: مؤسسة الرس.  حتقيق: أكرم البوشي، إبراهيم الزيبق
 م   1996 -ه     1417الطبعة: الثانية،  
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غرية، وال
ُ
ف ْراييب، وبَعْسقالن واألنصاري، وابلكوفة من ُعبيد هللا بن موسى، وابلشام من أيب امل

حدَّث وما يف َيمان، وبدمشَق من أيب ُمْسهر شيًئا. وصنَّف و من آدم، وحبمص من أيب ال
 .وجهه شعرة، وكان رأًسا يف الذَّكاء، والعلم، والورع، والعبادة

، وابُن خزمية، وأبو قُريش حمم ْروزي، وَجَزَرة، وُمطنيَّ
َ
مذي، وحممُد بُن َنصر امل د  روى عنه: الرت  
َرْبري، وأبو حامد بن الشَّرقي، ومنصور بُن حممد  لف  وا بُن مُجْعة، وأبُن صاعد، وابُن أيب داود،

َحاملي، وخالئق
َ
 .البَ ْزدوي، وامل

 .وكان شيًخا حنيًفا، ليس بطويل وال قصري، إىل الس مرة
ني وكان يقول: ملا طعنُت يف مثاين عشرة سنة، جعلُت أصن  ُف قضااي الصَّحابة والتابع 

 عليه حينئٍذ صنفُت "التاريخ" عند قرب النيب صلى اَّللَُّ وأقاويَلهم يف أايم ُعبيداَّللَّ بن موسى، و 
ْقمرة

ُ
 .وسلم يف الليايل امل

وقال ابن ُخزمية: ما حتت أدمي السَّماء أعلُم . وعنه قال: كتبُت عن أكثَر من ألف رجل
ا. ابحلديث من الُبخاري  .، مدوَّنة يف كتب العلماءومناقُبه وفضائُله كثرية جدًّ

 ني.نَة ست ومخسني ومئتمات ليلة الف ْطر س
 

 1تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم -28

از ال   )  ( ه748ت  و  بد هللا حممد     محد     ثما     قَاْيم

حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبه اإلمام العلم أبو عبد هللا  قال رمحه هللا: 
التصانيف. ولد يف شوال سنة أربع وتسعني اجلعفي، موالهم البخاري، صاحب »الصحيح« و 

 ومائة. 
من الصغر.  وأول مساعة سنة مخس ومائتني. وحفظ تصانيف ابن املبارك، وحبب إليه العلم

 ملفرط. ونشأ يتيما، وكان أبوه من العلماء الورعني.وأعانه عليه ذكاؤه ا
 

 اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم 1
 لناشر: دار الكتاب العريب، بريوت ا.  احملقق: عمر عبد السالم التدمري

 م   1993 -ه     1413الطبعة: الثانية،  
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بن  د، وصافح امحاد بن زيقال أبو عبد هللا البخاري: مسع أيب من مالك بن أنس ورأى  
أمحد بن حفص، واحلسن بن  روى عنه: لت: وحدث عن أيب معاوية، ومجاعة. ق املبارك. 

إمساعيل بن إبراهيم عند موته فقال: قال أمحد بن حفص: دخلت على أيب احلسن  احلسني.
 قال أمحد: فتصاغرت إيل نفسي عند ذلك. علم يف مجيع مايل درمها من شبهة. ال أ

من سادة   أمه. ورحل سنة عشرة ومائتني بعد أن مسع الكثري ببلده قلت: وربت أاب عبد هللا 
مد املسندي،  وقته: حممد بن سالم البيكندي، وحممد بن يوسف البيكندي، وعبد هللا بن حم

 وحممد بن غرير، وهارون بن األشعث، وطائفة. 
 ومسع ببلخ من: مكي بن إبراهيم، وحيىي بن بشر الزاهد، وقتيبة، ومجاعة. 

 مكي أحد من حدثه عن ثقات التابعني.وكان 
بن أسد، وصدقة بن الفضل،  ومسع مبرو من: علي بن احلسن بن شقيق، وعبدان، ومعاذ 

  وابلري من: كم، وإسحاق، وعدة. ن: حيىي بن حيىي، وبشر بن احلومسع بنيسابور م  ومجاعة.
ج بن النعمان،  وببغداد من: حممد بن عيسى الطباع، وسري إبراهيم بن موسى احلافظ، وغريه.

وقال: دخلت على معلى بن منصور ببغداد سنة   األزدي، وطائفة.وعفان، ومعاوية بن عمرو 
وبدل بن احملرب، وحممد بن عبد هللا األنصاري،   ومسع ابلبصرة من: أيب عاصم النبيل،. عشر

هللا بن رجاء الغداين،  وعبد الرمحن بن محاد الشعيثي، وعمرو بن عاصم الكاليب، وعبد
وابلكوفة من: عبيد هللا بن موسي، وأيب نعيم، وطلق بن غنام، واحلسن بن عطية   طبقتهم.و 

ة،  وفروة بن أيب املغراء، وقبيص ومها أقدم شيوخه موات، وخالد بن حيىي، وخالد بن خملد،
 ومبكة من: أيب عبد الرمحن املقرئ، واحلميدي، وأمحد بن حممد األزرقي، ومجاعة. . وطبقتهم

اثبت حممد بن عبيد هللا،  ن: عبد العزيز األويسي، ومطرف بن عبد هللا، وأيب وابملدينة م
مرمي، وعبد هللا بن  ومبصر من: سعيد بن أيب وبواسط من: عمرو بن عون، وغريه.. وطائفة

صاحل الكاتب، وسعيد بن تليد، وعمرو بن الربيع بن طارق، وطبقتهم، وبدمشق من أيب  
ر الفراديسي، ومجاعة. وبقيسارية من: حممد بن يوسف  مسهر شيئا يسريا، ومن أيب النض

 وحبمص من: أيب املغرية، وأيب اليمان، وعلي بن . وبعسقالن: من آدم بن أيب إايس.الفراييب
ج  وذكر أنه مسع من ألف نفس. وقد خر  وحيىي الوحاظي. عياش، وأمحد بن خالد الوهيب،

.  وراء النهرراق، وخراسان، وما وحدث ابحلجاز، والع عنهم مشيخة وحدث هبا، مل نرها.
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                              عنه أبو زرعة، وأبو حامت قدميا. روى وكتبوا عنه وما يف وجهه شعرة.
عنه   من أصحاب الكتب: ت. ن.، علي نزاع يف ن. واألصح أنه مل يرووروى عنه 

وصاحل بن حممد   وروى عنه مسلم يف غري »الصحيح« ، وحممد بن نصر املروزي الفقيه، شيئا.
و العباس السراج، وأبو بكر بن خزمية،  جزرة احلافظ، وأبو بكر بن أيب عاصم، ومطني، وأب

مد بن صاعد، وإبراهيم بن معقل النسفي، ومهيب  وأبو قريش حممد بن مجعة، وحيىي بن حم
بن سليم، وسهل بن شاذويه، وحممد بن يوسف الفربري، وحممد بن أمحد بن دلويه، وعبد هللا  

بن حممد األشقر، وحممد بن هارون احلضرمي، واحلسني بن إمساعيل احملاملي، وأبو علي 
ر بن أيب داود، وحممود بن  أبو بكاحلسن بن حممد الداركي، وأمحد بن محدون األعمش، و 

عنرب النسفي، ومطني  ، وجعفر بن حممد بن احلسن اجلروي ، وأبو حامد بن الشرقي، وأخوه 
وحممد بن   وحممد بن سليمان بن فارس، وحممد بن املسيب األرغياين،أبو حممد عبد هللا،  

لبزدوي  وآخر من روى عنه »اجلامع الصحيح«: منصور بن حممد ا هارون الروايين، وخلق.
وآخر من زعم أنه مسع من البخاري موات أبو ظهري عبد   توىف سنة تسع وعشرين وثالمثائة. امل

 وأربعني وثالمثائة.هللا بن فارس البلخي املتوىف سنة ست 
 نه ثالثة رجال.وآخر من روي حديثه عاليا: خطيب املوصل يف الدعاء للمحاملي، بينه وبي

وهو أعلى شيء يف . م وأفضلها بعد كتاب هللا تعاىلوأما جامعه الصحيح فأجل كتب اإلسال
شخص  وقتنا إسنادا للناس. ومن ثالثني سنة يفرحون بعلو مساعه، فكيف اليوم ؟ فلو رحل ال

ستقلون لسماعه من مسرية ألف فرسخ ملا ضاعت رحلته. وأان أدري أن طائفة من الكبار ي
،  وال الصبابة إال من يعاينها ،دهما يعرف الشوق إال من يكاب عقلي يف هذا القول، ولكن 

 ومن جهل شيئا عاداه، وال قوة إال ابهلل. 
                                          .                                                  ف  

اجملوسي جد البخاري أسلم علي يد وايل خباري ميان   نقل ابن عدي وغريه أن مغرية بن بردزبه
اجلعفي جد احملدث عبد هللا بن حممد بن جعفر بن ميان اجلعفي املسندي. فوالؤه للجعفيني  

 هبذا االعتبار. 
: أخرج أبو عبد هللا ولده خبط أبيه بعد صالة اجلمعة  وقال حممد بن أيب حامت وراق البخاري

 أربع وتسعني ومائة. لثالث عشرة مضت من شوال سنة 
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وقال ابن عدي: مسعت احلسن بن احلسني البزاز يقول: رأيت البخاري شيخا حنيفا، ليس  
 عاش اثنتني وستني سنة إال ثالثة عشر يوما. ابلقصري.ابلطويل وال 

بلخي: ذهبت عينا حممد يف صغره، فرأت أمه إبراهيم عليه السالم،  وقال أمحد بن الفضل ال
فأصبح وقد رد هللا عليه   دعائك.د هللا علي ابنك بصرة بكثرة بكائك أو ل: اي هذه قد ر فقا

بصره. وعن جربيل بن ميكائيل: مسعت البخاري يقول: ملا بلغت خراسان أصبت ببصري،  
، ففعلت، فرد هللا علي بصري. رواها غنجار يف فعلمين رجل أن أحلق رأسي وأغلفه ابخلطمي

 حامت الوراق: قلت للبخاري: كيف كان بدو أمرك؟وقال أبو جعفر حممد بن أيب  اترخيه.
قال: أهلمت حفظ احلديث يف املكتب ويل عشر سنني أو أقل. وخرجت من الكتاب بعد 

الناس: سفيان، عن  العشر، فجعلت أختلف إىل الداخلي وغريه، فقال يوما فيما يقرأ على 
تهرين، فقلت له: ارجع إىل  يم. فانأيب الزبري عن إبراهيم. فقلت له إن أاب الزبري مل يرو عن إبراه

 : هو الزبري بن عدي، عن إبراهيم.قلت مث خرج فقال يل: كيف هو اي غالم؟فدخل  األصل.
 نت؟فقال للبخاري بعض أصحابه: ابن كم ك. ذ القلم مين وأصلحه، وقال: صدقتفأخ

قال: ابن إحدى عشرة سنة. فلما طعنت يف ست عشرة سنة حفظت كتب ابن املبارك،  
ع  كيع، وعرفت كالم هؤالء. مث خرجت مع أيب وأخي أمحد إىل مكة. فلما حججت رجوو 

فلما طعنت يف مثان عشرة سنة جعلت أصنف قضااي   أخي هبا وختلفت يف طلب احلديث.
ايم عبيد هللا بن موسى. وصنفت كتاب »التاريخ« إذ  الصحابة والتابعني وأقاويلهم، وذلك أ

يف »التاريخ« إال وله   ه وسلم يف الليايل املقمرة. وقل اسمذاك عند قرب النيب صلى هللا علي
 إال أين كرهت تطويل الكتاب. ، عندي قصة

ففقدانه أايما، مث   مع البخاري ابلبصرة نكتب احلديث،وقال عمرو بن حفص األشقر: كنا 
 ما عنده. فجمعنا له الدراهم وكسوانه. يف بيت وهو عراين وقد نفد وجدانه 

بن حممد البخاري: مسعت حممد بن إمساعيل يقول: لقيت أكثر من ألف وقال عبد الرمحن 
رجل، أهل احلجاز، والعراق، والشام، ومصر، وخراسان، إىل أن قال: فما رأيت واحدا منهم  

 مل، وأن القرآن كالم هللا. خيتلف يف هذه األشياء: إن الدين قول وع
، كل ذلك أجالس أمحد بن  وقال حممد بن أيب حامت: مسعته يقول: دخلت أصبهان مرات 

حنبل، فقال يل آخر ما ودعته: اي أاب عبد هللا ترتك العلم والناس وتصري إىل خراسان؟! فأان  
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 اآلن أذكر قول أمحد.
الفراييب وما يف وجهه   بن يوسفوقال أبو بكر األعني: كتبت عن البخاري على ابب حممد 

اشد بن إمساعيل وآخر يقوالن: كان  وقال حممد بن أيب حامت وراق البخاري: مسعت ح شعرة.
البخاري خيتلف معنا إىل السماع وهو غالم، فال يكتب، حىت أتى على ذلك أايم. فكنا  

 نقول له، فقال: إنكما قد أكثرمتا علي، فاعرضا علي ما كتبتما. 
ه ما كان عندان، فزاد على مخسة عشر ألف حديث، فقرأها كلها عن ظهر قلب فأخرجنا إلي

مي؟! فعرفنا أنه  مث قال: أترون أين أختلف هدرا وأضيع أاي حنكم كتبنا من حفظه. جعلنا حىت
قاال: فكان أهل املعرفة يعدون خلفه يف طلب احلديث وهو شاب حىت  ال يتقدمه أحد.

الطريق، فيجتمع عليه ألوف أكثر هم ممن يكتب عنه،   يغلبوه علي نفسه وجيلسوه يف بعض
 .. وكان شااب مل خيرج وجهه 

وقال حممد بن أيب حامت: ومسعت سليم بن جماهد يقول: كنت عند حممد بن سالم البيكندي  
قال: فخرجت يف طلبه   لرأيت صبيا حيفظ سبعني ألف حديث.فقال يل: لو جئت قبل 

  أحفظ سبعني ألف حديث؟ وتلقيته، فقلت: أنت الذي تقول: أان
 إال عرفت مولد أكثر هم ووفاهتم  ديث عن الصحابة والتابعنيقال: نعم وأكثر، وال أجيئك حب

ومساكنهم. ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعني إال ويل يف ذلك أصل 
 أحفظه حفظا عن كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم.

و أمحد بن حممد املقرئ، ثنا حممد بن يعقوب بن يوسف البيكندي:  قال غنجار: ثنا أبو عمر 
فاجتمعنا  سني بن عاصم البيكندي يقول: قدم علينا حممد بن إمساعيل، مسعت علي بن احل

ظر إىل سبعني ألف حديث  مسعت إسحاق بن راهويه يقول: كأين أن عنده ليلة، فقال بعضنا:
ظر إىل مائيت ألف يف هذا الزمان من ين فقال حممد: أو تعجب من هذا؟ لعل من كتايب.

 . قال: وإمنا عىن به نفسه حديث من كتابه.
وقال ابن عدي: حدثين حممد بن أمحد القومسي: مسعت حممد بن مخرويه يقول: مسعت  

حممد بن إمساعيل يقول: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، وأحفظ مائيت ألف حديث غري 
ث من حممد بن حلديا رأيت حتت أدمي السماء أعلم ابوقال إمام األئمة ابن خزمية: م صحيح.

دي: مسعت عدة مشايخ حيكون أن البخاري قدم بغداد وقال ابن ع. إمساعيل البخاري
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فاجتمع أصحاب احلديث، وعمدوا إىل مائة حديث فقلبوا متوهنا وأسانيدها، وجعلوا منت  
ليلقوها علي  رة أحاديثهذا إلسناد هذا، وإسناد هذا ملنت هذا، ودفعوا إىل كل واحد عش 

وسأله عن حديث من تلك فاجتمع الناس، وانتدب أحدهم فقال، . البخاري يف اجمللس
 العشرة، فقال: ال أعرفه. فسأله عن آخر، فقال: ال أعرفه. حىت فرغ العشرة.

من كان ال يدري قضى عليه فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إىل بعض ويقولون: الرجل فهم. و 
خر ففعل كفعل األول، والبخاري يقول ال أعرفه. إىل أن فرغ العشرة تدب آمث ان، ابلعجز

فلما علم أهنم قد فرغوا، التفت إىل األول فقال: أما  هو ال يزيدهم على: ال أعرفه.س، و أنف
حديثك األول فإسناده كذا وكذا، والثاين كذا وكذا، والثالث.... إىل آخر العشرة. فرد كل 

 ابلثاين مثل ذلك إىل أن فرغ، فأقر له الناس ابحلفظ. منت إىل إسناده، وفعل 
وذي: كنت جبامع البصرة إذا مسعت مناداي ينادي: اي أهل وقال يوسف بن موسى املرور 

فقاموا يف طلبه، وكنت فيهم، فرأيت رجال شااب   قد قدم حممد بن إمساعيل البخاري.العلم، ل
 أن يعقد هلم جملس اإلمالء، فأجاهبم. يصلي خلف األصطوانة، فلما فرغ أحدقوا به، وسألوه 

س لإلمالء وقال: اي أهل البصرة أان شاب،  فلما كان من الغد اجتمع كذا كذا ألف، فجل 
وقد سألتموين أن أحدثكم وسأحدثكم أبحاديث عن أهل بلدكم تستفيدون الكل: ثنا عبد  

ر، وغريه، عن سامل  ثنا أيب، ان شعبة، عن منصو  هللا بن عثمان بن جبلة بن أيب رواد بلديكم،
حيب القوم. احلديث. مث قال:  اجلعد، عن أنس أن أعرابيا قال: اي رسول هللا الرجل بن أيب 

 هذا ليس عندكم، إمنا عندكم عن غري منصور. وأملى جملسا على هذا النسق .
 قال يوسف: وكان دخويل البصرة أايم حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب .

بن رستم: مسعت مسلم بن احلجاج يقول للبخاري: دعين أقبل وقال حممد بن محدون 
 ذين وسيد احملدثني وطبيب احلديث يف علله  .رجليك اي أستاذ األستا

وقال الرتمذي: مل أر أحدا ابلعراق وال خبراسان يف معىن العلل والتاريخ ومعرفة األسانيد أعلم 
 من حممد بن إمساعيل. 

ت أاب حامت يقول سنة سبع وأربعني ومائتني: حممد بن  وقال إسحاق بن أمحد الفارسي: مسع
ق  ، وحممد بن حيىي أعلم من خبراسان اليوم، وحممد بن أسلم إمساعيل أعلم من دخل العرا

أورعهم، وعبد هللا الدارمي أثبتهم. وعن أمحد بن حنبل قال: انتهى احلفظ إىل أربعه من أهل 
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 رمي، واحلسن بن شجاع البلخي.خراسان: أبو زرعة، وحممد بن إمساعيل، والدا
 معرفة احلديث ومجعه. ولو قلت إين مل أر وقال أبو أمحد احلاكم: كان البخاري أحد األئمة يف

 تصنيف أحد يشبه تصنيفه يف املبالغة واحلسن لزجوت أن أكون صادقا. 
أان  قرأت على عمر بن القواس: أخربكم أبو القاسم بن احلرستاين حضورا، أان مجال اإلسالم، 

البخاري  ابن طالب، أان ابن مجيع: حدثين أمحد بن حممد بن آدم: حدثين حممد بن يوسف 
قال: كنت عند حممد بن إمساعيل مبنزله ذات ليلة، فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر 

 أشياء يعلقها يف ليلة مثان عشرة مرة.
يف سفر جيمعنا بيت واحد إال وقال حممد بن أيب حامت الوراق: كان أبو عبد هللا إذا كنت معه 

س عشرة مرة إىل عشرين مرة، يف كل يف القيظ أحياان. فكنت أراه يقوم يف ليلة واحدة مخ
ذلك أيخذ القداحة فيوري انرا ويسرج، مث خيرج أحاديث فيعلم عليها، مث يضع رأسه. وكان  

: إنك  يصلي وقت السحر ثالث عشرة ركعة. وكان ال يوقظين يف كل ما يقوم، فقلت له
ك  حتمل على نفسك يف كل هذا وال توقظين! قال: أنت شاب وال أحب أن أفسد علي

: قال يل حممد بن إمساعيل، ما وضعت يف »الصحيح« حديثا إال  يوقال الفربر  نومك.
اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتني. يعين ما جلست ألضع يف تصنيفه شيئا إال وفعلت 

 ذلك، ال إنه يفعل ذلك لكل حديث.
  ل إبراهيم بن معقل: مسعته يقول: كنت عند إسحاق بن راهويه، فقال رجل: لو مجعتموقا

 كتااب خمتصرا للسنن. فوقع ذلك يف قليب، فأخذت يف مجع هذا الكتاب. 
وعن البخاري قال: أخرجت هذا الكتاب من حنو ستمائة ألف حديث، وصنفته ست عشرة 

 وجهني اثبتني، عنه. سنة. وجعلته حجة فيما بيين وبني هللا. رويت من 
إال ما صح، وتركت من وقال إبراهيم بن معقل: مسعته يقول: ما أدخلت يف »اجلامع« 

الصحاح ألجل الطول وقال حممد بن أيب حامت: قلت أليب عبد هللا: حتفظ مجيع ما يف 
اب  املصنف؟ قال: ال خيفي علي مجيع ما فيه، ولو نشر بعض أستاذي هؤالء مل يفهموا كت

 مث قال: صنفته ثالث مرات.  وال عرفوه.التاريخ 
 بن طاهر فقال: أيها األمري أال أريك سحرا. فنظر وقد أخذه ابن راهويه فادخله على عبد هللا

 فيه عبد هللا، فتعجب منه وقال: لست أفهم تصنيفه.
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رأيت النيب صلى هللا عليه   الفضل، وكان من أهل الفهم، قال: وقال الفربري: حدثين جنم بن
ن إمساعيل خلفه، فإذا خطا خطوة خيطو حممد ويضع  يف النوم خرج من قرية وحممد ب وسلم

 قدمه على قدمه ويتبع أثره. 
وقال خلف اخليام: مسعت أاب عمرو بن نصر اخلفاف يقول: حممد بن إمساعيل أعلم يف 

احلديث من أمحد وإسحاق بعشرين درجة، ومن قال فيه شيء فمين عليه ألف لعنة. ولو  
هذا الباب مللئت منه رعبا. وقال أبو عيسى الرتمذي: كان حممد بن إمساعيل عند  دخل من

عبد هللا بن منري، فلما قام من عنده قال له: اي أاب عبد هللا جعلك هللا زين هذه األمة. قال 
 أبو عيسى: استجيب له فيه. 

لفضلته وقال جعفر بن حممد املستغفري يف »اتريخ نسف« ، وذكر البخاري: لو جاز يل 
 علي من لقي من مشاخيه، ولقلت: ما رأى بعينه مثل نفسه.

الصحيح، وخرج إىل مسرقند لعشر بقني   هومخسني وحدث هبا جبامعسف سنة ست دخل ن
 من رمضان، ومات بقرية خرتنك ليلة الفطر.

وقال احلاكم: أول ما ورد البخاري نيسابور سنة تسع ومائتني، ووردها يف األخري سنة مخسني  
 ائتني، فأقام هبا مخس سنني حيدث على الدوام.وم

أاب عبد هللا شرب البالذر للحفظ، فقلت له: هل من دواء قال حممد بن أيب حامت: بلغين أن 
يشربه الرجل للحفظ؟ فقال: ال أعلم. مث أقبل علي وقال: ال أعلم شيئا أنفع للحفظ من 

ما، فكان يرد إيل من خبارى كتب،  هنمة الرجل ومداومة النظر. وذلك أين كنت بنيسابور مقي
كتب إىل خبارى، وأردت أن أقرئهن وكن قراابت يل يقرئن سالمهن يف الكتب، فكنت أ

وما أقل ما يذهب  ،ني كتبت كتايب، ومل أقرئهن سالميسالمي، فذهب علي أساميهن ح
قراابته  عين من العلم، يعين ما أقل ما يذهب عنه من العلم ملداومة النظر واالشتغال، وهذه 

ومعارفهم وال  قد نسي أمساءهن. وغالب الناس خبالف ذلك، فرتاهم حيفظون أمساء أقارهبم
 حيفظون إال اليسري من العلم.

كنت إذا    ،كن كتابيت للحديث كما يكتب هؤالءقال حممد بن أيب حامت: ومسعته يقول: مل ت
  ما، فإن مل يكن فهما وعلة احلديث إن كان فه  هكتبت عن رجل سألته عن امسه وكنيته ونسب

 يبالون ما يكتبون وكيف يكتبون. فأما اآلخرون فإهنم ال  سألته أن خيرج إيل أصله ونسخته.
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ومسعت العباس الدوري يقول: ما رأيت أحدا حيسن طلب احلديث مثل حممد بن إمساعيل.  
 كتبتموه .   مث قال لنا عباس: ال تدعوا شيئا من كالمه إال ن ال يدع أصال أو فرعا إال قلعه.كا

سا بني يدي حممد  يقول: رأيت أاب زرعة كالصيب جالمسعت إبراهيم اخلواص مستملي صدقة 
 بن إمساعيل يسأله عن علل احلديث.

                                                                 ف     ذكا ه وس ة   مه
ه مهيب بن سليم أنه مسع حممد بن  قال جعفر بن حممد القطان إمام كرمينية فيما رواه عن

كل واحد منهم عشرة آالف وأكثر، ما  عن ألف شيخ أو أكثر، عن  إمساعيل يقول: كتبت 
 عندي حديث إال أذكر إسناده. 

وقال حممد بن أيب حامت: قرأ علينا أبو عبد هللا كتاب اهلبة فقال: ليس يف هبة وكيع إال 
 بن املبارك مخسة أو حنوها، ويف كتايب هذا حديثان مسندان أو ثالثة، ويف كتاب عبد هللا

 مخسمائة حديث أو أكثر. 
 عبد هللا يقول: ما قدمت على أحد إال كان انتفاعه يب أكثر من انتفاعي به.  ومسعت أاب

قال حممد بن أيب حامت: مسعت سليم بن جماهد يقول: مسعت أاب األزهر يقول: كان بسمرقند  
تمعوا سبعة أايم وأحبوا مغالطة حممد بن إمساعيل، فأدخلوا أربعمائة ممن يطلبون احلديث، فاج

اد العراق، وإسناد اليمن يف إسناد احلرمني، فما تعلقوا منه بسقطة ال يف  إسناد الشام يف إسن
 اإلسناد وال يف املنت. وقد ذكرت حكاية البغداديني يف مثل هذا.

عند أحد إال عند علي بن وقال الفربري: مسعت أاب عبد هللا يقول: ما استصغرت نفسي 
 املديين، ورمبا كنت أغرب عليه.

: مسعت أاب عبد هللا يقول: ما منت البارحة حىت عددت كم أدخلت  وقال حممد بن أيب حامت
 يف مصنفايت من احلديث، فإذا حنو مائيت ألف حديث مسندة.

تاج إليه إال ومسعته يقول: ما كتبت حكاية قط كنت أحتفظها. ومسعته يقول: ال أعلم شيئا حي
 .قال: نعم ت له: ميكن معرفة ذلك كله؟وهو يف الكتاب والسنة. فقل 

ومسعته يقول: كنت يف جملس الفراييب فقال: ثنا سفيان، عن أيب عروة، عن أيب اخلطاب، عن  
أنس »أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يطوف على نسائه يف غسل واحد«. فلم يعرف  

  مر، وأبو اخلطاب قتادة.قال: أما أبو عروة فمع وال أاب اخلطاب.جمللس أاب عروة، أحد يف ا
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 وري فعوال، هلذا يكين املشهورين. قال: وكان الث
دومي حيث  قال حممد بن أيب حامت: قدم رجاء احلافظ فقال أليب عبد هللا: ما أعددت لق

أل فإن أحببت أن تس قال: ما أحدثت نظرا ومل أستعد لذلك،  بلغك، ويف أي شيء نظرت؟
د هللا: هل  أبو عبفجعل يناظره يف أشياء فبقي رجاء ال يدري، مث قال له ل. عن شيء فافع
 قال: سل إن شئت.  فقال استحياء وخجال منه: نعم. لك يف الزايدة؟

فأخذ يف أسامي أيوب، فعد حنوا من ثالثة عشر، وأبو عبد هللا ساكت، فظن رجاء أن قد  
ب فزيف أبو عبد هللا يف أولئك سبعة، وأغر  ك خري كثري.اي أاب عبد هللا فات صنع شيئا فقال:

 السوداء؟ مث قال له رجاء: كم رويت يف العمامة  رجال.عليه حنو أكثر من ستني 
فخجل رجاء ويبس   اري: نروي حنوا من أربعني حديثا.قال البخ قال: هات كم رويت أنت؟

عليهم لكل من كتبت عنه،   ومسعت أاب عبد هللا يقول: دخلت بلخ، فسألوين أن أملي ريقه.
 شيخ. فأمليت ألف حديث عن ألف 

وقال ابن أيب حامت وراق أيب عبد هللا: قال أبو عبد هللا: سئل إسحاق بن إبراهيم عمن طلق 
 ما حدثت  انسيا، فسكت. فقلت: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: »إن هللا جتاوز عن أميت

اشرة هذه الثالث: العمل، والقلب، أو  يراد مبوإمنا  .به أنفسها ما مل تعمل به أو تكلم«
 وأفىت به.  فقال إسحاق: قويتين م والقلب، وهذا مل يعتقد بقلبه.الكال

قال: ومسعت أاب عبد هللا البخاري يقول: ما جلست للحديث حىت عرفت الصحيح من 
تب الرأي، وحىت دخلت البصرة مخس مرات أو حنوها، فما  السقيم، وحىت نظرت يف عامة ك

 تركت هبا حديثا صحيحا إال كتبته، إال ما مل يظهر يل.
ومسعت بعض أصحايب يقول: كنت عند حممد بن سالم البيكندي، فدخل حممد بن 

إمساعيل، فلما خرج قال حممد بن سالم: كلما دخل على هذا الصيب حتريت والتبس علي أمر 
 وال أزال خائفا منه ما مل خيرج. احلديث، 

                                                            ى البخاريف     ثناء األ مة 
قلت: فارق البخاري خباري وله مخس عشرة سنة، ومل يره حممد بن سالم بعد ذلك، فقال 

لرأيت صبيا حيفظ   سليم بن جماهد: كنت عند حممد بن سالم البيكندي فقال: لو جئت قبل
ني ألف حديث؟ قال: نعم قلت: أنت حتفظ سبعفخرجت حىت حلقته ف، سبعني ألف حديث
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وأكثر، وال أجيئك حبديث عن الصحابة والتابعني إال عرفت مولد أكثر هم ووفاهتم 
ومساكنهم، ولست أروي حديثا من حديث الصحابة والتابعني إال ويل من ذلك أصل  

 سنة. أحفظه حفظا عن كتاب أو 
كندي يقول: لو قدرت أن أزيد يف عمر  وقال حممد بن أيب حامت: مسعت حيىي بن جعفر البي

 . من عمري لفعلت، فإن مويت يكون موت رجل واحد، وموته ذهاب العلمحممد بن إمساعيل 
 ومسعته يقول حملمد بن إمساعيل: لوال أنت ما أستطبت العيش ببخارى. 

أيب رجاء، يعين قتيبة، فسئل عن طالق السكران  ومسعت حممد بن يوسف يقول: كنت عند
ىل حممد هم هللا إليك. وأشار إهذا أمحد بن حنبل، وابن املديين، وابن راهويه قد ساقفقال: 

وكان مذهب حممد أنه إذا كان مغلوب العقل ال يذكر ما حيدث يف سكره أنه   بن إمساعيل.
 ال جيوز عليه من أمره شيء.

حاق  يقول: ملا مات أمحد بن حرب النيسابوري ركب حممد وإس ومسعت عبد هللا بن سعيد
 ينظرون ويقولون: حممد أفقه من إسحاق.يشيعان جنازته، فكنت أمسع أهل املعرفة بنيسابور 

مسعت عمر بن حفص األشقر يقول: مسعت عبدان يقول: ما رأيت بعيين شااب أبصر من 
 هذا. وأشار بيده إىل حممد بن إمساعيل.

 هذه األمة   اعيل فقيه مد بن إمسبن مسمار يقول: مسعت نعيم بن محاد يقول: حممسعت صاحل 
ذكران قول البخاري   لسالم يقول:وقال إسحاق بن أمحد بن خلف: مسعت أمحد بن عبد ا

لعلي بن املديين، يعين ما استصغرت نفسي إال بني يدي علي بن املديين، فقال علي: دعوا 
 إمساعيل مل ير مثل نفسه.هذا فإن حممد بن 

 يقول: ذاكرين أصحاب عمرو بن علي الفالس وقال حممد بن أيب حامت: مسعت أاب عبد هللا
. فقال: حديث ال يعرفه حممد بن  ووأخربوا عمر  ، فسروا بذلك حبديث، فقلت: ال أعرفه

 إمساعيل ليس حبديث.
قه  حممد بن إمساعيل أف  يقول: قال يل أبو مصعب الزهري:قال: ومسعت حاشد بن عبد هللا
فقال للرجل: لو أدركت مالكا ، زت احلدفقيل له: جاو ، عندان وأبصر من أمحد بن حنبل

 ونظرت إىل وجهه ووجه حممد بن إمساعيل لقلت كالمها واحد يف الفقه واحلديث.
ومسعت علي بن حجر يقول: أخرجت خراسان ثالثة: أبو زرعة، وحممد بن إمساعيل، وعبد 
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 الرمحن الدارمي. وحممد عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقههم.  هللا بن عبد
ما   قوالن:بن الضو: مسعت أاب بكر بن أيب شيبة، وحممد بن عبد هللا بن منري يوقال أمحد 

وقال حممد بن إبراهيم البوشنجي: مسعت حممد بن بشار يقول:  رأينا مثل حممد بن إمساعيل.
ن عبد هللا بن أمحد بن حنبل، عن أبيه قال: ما  وروي ع قدم علينا مثل حممد بن إمساعيل.ما 
وقال حاشد بن إمساعيل: كنت ابلبصرة فقدم حممد  مد بن إمساعيل.جت خراسان مثل حمأخر 

وقال حاشد بن عبد هللا بن عبد الواحد:   بن إمساعيل فقال بندار: اليوم دخل سيد الفقهاء.
 ألمة.مسعت يعقوب الدورقي يقول: حممد بن إمساعيل فقيه هذه ا

وقال حاشد بن   أبصر مين. قال: حممد بن إمساعيلوجاء من غري وجه عن عبد هللا الدارمي 
 إمساعيل احلافظ: مسعت أمحد بن حنبل يقول: مل جيئنا من خراسان مثل حممد بن إمساعيل. 

  ملسو هيلع هللا ىلصوقال حممد بن إسحاق بن خزمية: ما رأيت حتت أدمي السماء أعلم حبديث رسول هللا 
  عت عبد هللا بن عبدوقال مسبح بن سعيد البخاري: مس مد بن إمساعيل.وأحفظ له من حم

ت فيهم أمجع من حممد بن  قد رأيت العلماء ابحلجاز والعراقني، فما رأي الرمحن يقول:
وقال حممد بن محدون األعمش: مسعت مسلم بن احلجاج يقول للبخاري: دعين  .إمساعيل

 دثني، وطبيب احلديث يف علله. أقبل رجليك اي أستاذ األستاذين، وسيد احمل
سانيد  اق وال خبراسان يف معىن العلل والتاريخ ومعرفة األوقال أبو عيسى الرتمذي: مل أر ابلعر 

وقال صاحل بن حممد جزرة: كان حممد بن إمساعيل جيلس  أعلم من حممد بن إمساعيل.
سحاق بن زبرك:  وقال إ ع يف جملسه أكثر من عشرين ألفا.ببغداد، وكنت أستملي له، وجيتم

قدم عليكم رجل من خراسان مل خيرج  مسعت أاب حامت يف سنة سبع وأربعني ومائتني يقول: ي
 أعلم منه. فقدم علينا البخاري. منها أحفظ منه. وال قدم العراق 

هما أحفظ، أبو زرعة أبو  وقال أبو بكر اخلطيب: سئل العباس بن الفضل الرازي الصائغ: أي
لبخاري بني حلوان وبغداد، فرحلت معه مرحلة وجهدت أن أجيء  فقال: لقيت ا البخاري؟
  يعرفه فما أمكن، وأان أغرب على أيب زرعة عدد شعري.حبديث ال

حممد بن إمساعيل أعلم   عمرو أمحد بن نصر اخلفاف يقول:يام: مسعت أابوقال خلف اخل
ل فيه شيئا  قا  ابحلديث من إسحاق بن راهويه، وأمحد بن حنبل وغريمها بعشرين درجة. ومن

 ر مثله .التقي النقي العامل الذي مل أمث قال: ثنا حممد بن إمساعيل .  فمين عليه ألف لعنة
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 وقال عبد هللا بن محاد اآلملي: وددت أين شعرة يف صدر حممد بن إمساعيل.
وقال حممد بن يعقوب بن األخرم: مسعت أصحابنا يقولون: ملا قدم البخاري نيسابور استقبله  

 آالف رجل على اخليل، سوى من ركب بغال أو محارا، وسوى الرجالة . أربعة 
ومسلم   وقال البخاري قال أبو أمحد احلاكم يف »الكىن«  : عبد هللا بن الديلمي أبو بسر،و 

قال احلاكم : وكالمها أخطأ، يف علمي إمنا هو أبو بسر، وخليق  فيه أبو بشر، بشني معجمة.
لته ومعرفته ابحلديث اشتبه عليه، فلما نقله مسلم من  أن يكون حممد بن إمساعيل مع جال

زلته. ومن أتمل كتاب مسلم يف األمساء والكىن علم أنه منقول من كتاب  ىعل  كتابه اتبعه
حممد بن إمساعيل حذو القذة ابلقذة، حىت ال يزيد عليه فيه إال ما يسهل عنده. وجتلد يف  

تاب حممد بن إمساعيل يف التاريخ كتاب مل يسبق وك اجلالدة، إذ مل ينسبه إىل قائله.نقله حق 
اهلل  إىل نفسه مثل أيب زرعة، وأيب حامت، ومسلم. ومنهم من حكاه عنه. ف إليه. منهم من نسبه 

 وذكر احلكم أبو أمحد كالما سوى هذا.  فإنه الذي أصل األصول. يرمحه،
                                                                         ف      اينته وصالحه

الرتاويح كل  م يف رمضان كل يوم ختمة، ويقوم بعدقال مسبح بن سعيد: كان البخاري خيت
وقال بكر بن منري: مسعت أاب عبد هللا البخاري يقول: أرجو أن ألقى هللا  . ثالثة ليال خبتمة 

 أحدا.بت وال حياسبين إين اغت
قلت: يشهد هلذه املقالة كالمه، رمحه هللا، يف التجريح والتضعيف، فإنه أبلغ منا. يقول يف 

، ه«، وال يكاد يقول: »فالن كذاب«وك أو الساقط: »فيه نظر« أو. »سكتوا عن الرجل املرت 
وقال حممد بن أيب حامت: مسعت حممد بن  . احلديث« . وهذا من شدة ورعه  وال »فالن يضع

 عيل يقول: ما أغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها. إمسا
ال يوقظين يف كل ما  رة ركعة، وكانوقت السحر ثالث عش  قال: وكان أبو عبد هللا يصلي يف

اب، وال أحب أن أفسد قال: أنت ش أراك حتمل على نفسك فلو توقظين. يقوم، فقلت:
حممد املقرئ: مسعت بكر بن منري وقال غنجار: مسعت أاب عمرو أمحد بن . عليك نومك 

ضي  يقول: كان حممد بن إمساعيل يصلي ذات ليلة، فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة، فلما ق
وقال حممد بن أيب حامت: دعي حممد بن إمساعيل إىل بستان،   .الصالة قال: انظروا إيش آذاين

ه: ال لبعض من معفلما صلى هبم الظهر قام يتطوع. فلما فرغ من صالته رفع ذيل قميصه وق
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فإذا زنبور قد أبره يف ستة عشر أو سبعة عشر موضعا،  أنظر هل ترى حتت القميص شيئا؟
 برك؟ذلك عشرة، فقال له بعض القوم: كيف مل خترج من الصالة أول ما أ وقد تورم من

وقال حممد بن أيب حامت: رأيت أاب عبد هللا استلقى . سورة فأحببت أن أمتهقال: كنت يف 
فاه يوما وحنن بفربر يف تصنيف كتاب »التفسري« وأتعب نفسه يومئذ، فقلت له: إين  على ق

قال: أتعبنا   عقلت، فما الفائدة يف االستلقاء؟ علم قط منذ أراك تقول إين ما أتيت شيئا بغري
أنفسنا اليوم، وهذا ثغر من الثغور، وخشيت أن حيدث حدث من أمور العدو، وأحببت أن  

 فإن غافصنا العدو كان منا حراك.  أسرتيح وآخذ أهبة، 
دف إال سهمه اهل  لمين رأيته يف طول ما صحبته أخطأ وكان يركب إىل الرمي كثريا، فما أع

ومسعته يقول: ما أكلت كراات قط   اهلدف يف كل ذلك. وكان ال يسبق. رتني، فكان يصيبم
: فكذلك قلت قال: كرهت أن أؤذي من معي من نتنها. قلت: ومل ذاك؟ وال القنابرى.
 قال: نعم. البصل الينء؟

 ناء عليه.ومسعته يقول: ما أردت أن أتكلم بكالم فيه ذكر الدنيا إال بدأت حبمد هللا والث 
أحدا بسوء،   قال: سبحان هللا، ما ذكرت  صحابه: يقولون إنك تناولت فالان.وقال له بعض أ

قال: وكان أليب عبد هللا غرمي قطع عليه ماال كثريا. فبلغه أنه قدم آمل  . إال أن أقول ساهيا
 فقال: ليس لنا أن نردعه. له: ينبغي أن تعرب وأتخذه مبالك.وحنن عنده بفربر، فقلنا 
ل آمل  خوارزم، فقلنا: ينبغي أن تقول أليب سلمة الكسائي عاممث بلغ غرميه فخرج إىل 

يف كتاب، ولست أبيع إن أخذت منهم كتااب طمعوا  فقال: ليكتب إىل خوارزم يف أخذه.
 فجهدان، فلم أيخذ حىت كلمنا السلطان عن غري أمره، فكتب إىل وايل خوارزم. ديين بدنياي.

 ذلك وجد وجدا شديدا، وقال: ال تكونوا أشفق علي من نفسي. وكتب  فلما بلغ أاب عبد هللا 
خبوارزم أن ال يتعرض لغرميه،   ب. وكتب إىل بعض أصحابهكتااب وأردف تلك الكتب بكت

فرجع غرميه، وقصدان انحية مرو، فاجتمع التجار، وأخرب السلطان، فأراد التشديد على 
ه على أن يعطيه كل سنة عشرة دراهم شيئا يسريا.  الغرمي، فكره ذلك أبو عبد هللا فصاحل غرمي

            ثر منه.وكان املال مخسة وعشرين ألفا. ومل يصل من ذلك إىل درهم، وال إىل أك
قلت: فمن يتوىل أمرك يف  ما توليت شراء شيء قط وال بيعه.  ومسعت أاب عبد هللا يقول:

 قال: كنت أكفى ذلك. أسفارك؟
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فصران إليه،   قلت: نعم. أن خناسا قدم جبواري، فتصري معي؟غين وقال يل يوما بفربر: بل 
، فمس ذقنها وقال:  ية دميمةفأخرج جواري حساان صباحا، مث أخرج من خالهلن جارية خزر 

ران إليهن ميكن شراءهن بثمن فقلت: هذه دميمة قبيحة ال تصلح. والاليت نظ اشرت لنا هذه. 
فاشرتاها    أحب أن أمس جارية مث ال أشرتيها.فقال: اشرتها، فإين مسست ذقنها، وال هذه.

 . ا معه إىل نيسابورعنده حىت أخرجهمث مل تزل  املعرفة.بغالء مخسمائة درهم على ما قال أهل 
وروي بكر بن منري، وابن أيب حامت، واللفظ لبكر، قال: محل إىل البخاري بضاعة أنفذها إليه  

 فقال: انصرفوا الليلة.  درهم.بح مخسة آالف ار وطلبوها بر ابنه أمحد. فاجتمع به بعض التج
ويت البارحة  أين ن ه بربح عشرة آالف درهم، فقال:فجاءه من الغد جتار آخرون فطلبوها من

 . بيعها للذين أتوا البارحة
وقال حممد بن أيب حامت: مسعت أاب عبد هللا يقول: ما ينبغي للمسلم أن يكون حبالة إذا دعا  

ذلك أيها الشيخ من نفسك أو حبضريت: فهل تبينت مرأة أخيه فقالت له ا  يستجب له.مل 
دعو بعد ذلك، فلعله  قال: نعم، دعوت ريب عز وجل مرتني، فاستجاب يل، فلن أ جربت؟
 مث قال: ما حاجة املسلم إىل البخل والكذب؟  من حسنايت أو يعجل يل يف الدنيا.ينقص 

نفقيت حىت جعلت أتناول  ومسعته يقول: خرجت إىل آدم بن أيب إايس، فتخلفت عين
فناولين صرة   احلشيش وال أخرب بذلك أحدا. فلما كان اليوم الثالث أاتين آت مل أعرفه،

 وقال: أنفق على نفسك.  داننري،
ومسعت سليم بن جماهد يقول: ما رأيت بعيين منذ ستني سنة أفقه وال أروع وال أزهد يف 

 الدنيا من حممد بن إمساعيل، رمحه هللا. 
                                                                          مهص ته وكف     

قال ابن عدي: مسعت احلسن بن احلسني يقول: رأيت حممد بن إمساعيل شيخا حنيف اجلسم  
 ليس ابلطويل وال ابلقصري.

د حلمام أتعاهوقال حممد بن أيب حامت: دخل أبو عبد هللا احلمام بفربر، وكنت أان يف مسلخ ا
ثيابه. فلما خرج انولته ثيابه فلبسها، مث انولته احلف، فقال: مسست شيئا فيه شعر النيب 

يف ساقه   فلم خيربين، فتومهت أنه اخلف؟صلى هللا عليه وسلم. فقلت: يف أي موضع هو من  
كان  وكانت أليب عبد هللا قطعة أرض يكريها كل سنة سبعمائة درهم. و  بني الظهارة والبطانة.
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كرتي رمبا محل منها إىل أيب عبد هللا قثاة أو قثاءتني، ألنه كان معجبا ابلقثاء النضيج،  ذلك امل
وكان يؤثره على البطيخ أحياان، فكان يهب للرجل مائة درهم كل سنة حلمله القثاء إليه  

ومسعته يقول: كنت أستغل كل شهر مخسمائة درهم، فأنفقت كل ذلك يف طلب  أحياان. 
 العلم. 

ا من املال، فجمع وكسب مثل من ينفق على هذا الوجه، وبني من كان خلو  قلت: كم بنيف
فاجتمع بشر كثري يعينونه  . ىخبار وكنا بفربر، وكان أبو عبد هللا يبين رابطا مما يلي . ابلعلم ؟

مث أخذان   هذا الذي ينفعنا. نب، فكنت أقول: إنك تكفى. فيقول:وكان ينقل الل  ،على ذلك 
ان ذبح هلم بقرة، فلما أدركت القدور دعا الناس إىل الطعام، وكان هبا  ات معه، وكننقل الزنرب 

مائة نفس أو أكثر، ومل يكن علم أنه اجتمع ما اجتمع. وكنا أخرجنا معه من فربر خبزا بثالثة  
دراهم أو أقل، فألقينا بني أيديهم، فأكل مجيع من حضر، وفضلت أرغفة صاحلة. وكان اخلبز  

وقال يل مرة: أحتاج يف السنة إىل أربعة آالف أو مخسة آالف  م. أمناء بدره إذ ذاك مخسة
وكان يتصدق ابلكثري. يناول الفقري من أصحاب احلديث ما بني العشرين إىل  درهم.

ل رجال  انو ورأيته  بذلك أحد. وكان ال يفارقه كيسه.  الثالثني، وأقل وأكثر من غري أن يشعر
ال بتسعمائة وعشرين درمها. فقال يل: ينبغي أن  اشرتيت منز  صرة فيها ثالمثائة درهم. وكنت

تصري إىل نوح الصرييف وأتخذ منه ألف درهم وحتضرها. ففعلت، فقال: خذها فاصرفها يف  
وكنا يف تصنيف   ك. وشكرته. وأقبلنا على الكتابة.فقلت: قد قبلت من مثن البيت.

فظن أين   إليك. أجرتئ رفعها ضت يل حاجة ال »اجلامع«. فلما كان بعد ساعة، قلت: عر 
أكون مأخوذا طمعت يف الزايدة، فقال: ال حتتشمين وأخربين مبا حتتاج فإين أخاف أن 

قال: ألن النيب صلى هللا عليه وسلم آخى بني أصحابه، فذكر  قلت له: كيف؟ بسببك.
فقلت: قد جعلتك يف حل من كل ما تقول، ووهبتك املال  حديث سعد، وعبد الرمحن.

نيت املناصفة، وذلك أنه قال: يل جوار وامرأة وأنت عزب، فالذي  رضته علي، عالذي ع
 جيب علي أن أان صفك لنستوي يف املال وغريه، وأربح عليك يف ذلك.

تنزل أحدا،   فقلت له: قد فعلت، رمحك هللا، أكثر من ذلك، إذ أنزلتين من نفسك ما مل
 حاجتك؟ل: ما ل، وقامث حفظ علي حديثي األو  وصلت منك حمل الولد.

 قال: نعم وأسر بذلك. قلت: تقضيها؟
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قلت: هذه األلف أتمر بقبوله وتصرفه يف بعض ما حتتاج إليه فقبله، وذلك إنه ضمن إجابة  
مث جلسنا بعد ذلك بيومني لتصنيف »اجلامع« وكتبنا منه ذلك اليوم شيئا   اجيت.قضاء ح

ري أن نكون أكلنا شيئا. فرآين ملا  ة من غكثريا إىل الظهر. مث صلينا الظهر، وأقبلنا على الكتاب
كان العصر شبه القلق املستوحش، فتوهم يف مالال، وإمنا كان يب احلصر، غري أين مل أقدر 
على القيام، فكنت أتلوى اهتماما ابحلصر. فدخل أبو عبد هللا املنزل، وأخرج إيل، كاغدة  

أن تصرف هذا يف بعض نبغي يفيها ثالمثائة درهم، وقال: أما إذ مل تقبل مثن املنزل ف
فجهد يب، فلم أقبل، مث كان بعد أايم كتبنا إىل الظهر أيضا، فناولين عشرين درمها  حوائجك.

وقال: أصرفها يف شري احلصر. فاشرتيت هبا ما كنت أعلم أنه يالئمه، وبعثت به إليه،  
 وأتيت فقال: بيض هللا وجهك ليس فيك حيلة. فال ينبغي أن نعين أنفسنا. 

 ة فأي رجل يرب خادمه مبا تربين؟ ك قد مجعت خري الدنيا واآلخر لت: إنفق

 ق ته مع ال      

قال احلسن بن حممد بن جابر: قال لنا حممد بن حيىي الذهلي ملا ورد البخاري نيسابور:  
اذهبوا إىل هذا الرجل الصاحل فامسعوا منه. فذهب الناس إليه، وأقبلوا على السماع منه حىت  

 جملس الذهلي، فحسده بعد ذلك وتكلم فيه. ظهر اخللل يف
وقال أبو أمحد بن عدي: ذكر يل مجاعة من املشايخ أن حممد بن إمساعيل ملا ورد نيسابور  

واجتمعوا عليه، حسده بعض املشايخ فقال ألصحاب احلديث: إن حممد بن إمساعيل يقول: 
قال: اي أاب عبد هللا، ما  و  فلما حضر الناس قام إليه رجل اللفظ ابلقرآن خملوق، فامتحنوه.

فأعرض عنه ومل جيبه. فأعاد السؤال،  تقول يف اللفظ ابلقرآن، خملوق هو أم غري خملوق؟
فأعرض عنه: مث أعاد، فالتفت إليه البخاري وقال: القرآن كالم هللا غري خملوق، وأفعال العباد 

 د البخاري يف منزله. قعفشغب الرجل وشغب الناس، وتفرقوا عنه. و  خملوقة، واالمتحان بدعة.
قال حممد بن يوسف الفربري: مسعت حممد بن إمساعيل يقول: أما أفعال العباد فمخلوقة، 
فقد ثنا علي بن عبد هللا، ان مروان بن معاوية، ثنا أبو مالك، عن ربعي، عن حذيفة قال:  

 بن  قال النيب صلى هللا عليه وسلم: »إن هللا يصنع كل صانع وصنعته«. ومسعت عبيد هللا 
  قولون: إن أفعال العباد خملوقة.سعيد: مسعت حيىي بن سعيد يقول: ما زلت أمسع أصحابنا ي
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القرآن املتلو املثبت يف  . فأماقال البخاري: حركاهتم وأصواهتم واكتساهبم وكتابتهم خملوقة
:  يلاملكتوب املوعى يف القلوب، فهو كالم هللا ليس مبخلوق. قال هللا تعا املصاحف، املسطور

 .  ﴾هو آايت بينات يف صدور الذين أوتوا العلم  ﴿
وقال: يقال فالن حسن القراءة ورديء القراءة. وال يقال: حسن القرآن، وال رديء القرآن.  
وإمنا ينسب إىل العباد القراءة، ألن القرآن كالم الرب، والقراءة فعل العبد. وليس ألحد أن  

أن القرآن أبلفاظنا وألفاظنا به شيء واحد.   هميشرع يف أمر هللا بغري علم، كما زعم بعض
فرجع  ، فقيل له: إن القراءة فعل القارئ وعمل التايل هي املتلو، والقراءة هي املقرئ. والتالوة

فقيل له: هال أمسكت كما أمسك كثري من أصحابك؟ ولو بعثت   ،وقال: ظننتهما مصدرين
كيف ميكن هذا؟ وقال: قلت أن   فزعم إىل من كتب عنك واسرتددت ما أثبت وضربت عليه. 

فقيل له: كيف جاز لك أن تقول يف هللا شيئا ال تقوم به شرحا وبياان؟ إذ مل ، ومضى قويل
 ه جواب.فسكت إذ مل يكن عند، ة واملتلومتيز بني التالو 

وقال أبو حامد األعمش: رأيت البخاري يف جنازة سعيد بن مروان، والذهلي يسأله عن 
علل، ومير فيه البخاري مثل السهم، فما أتى على هذا شهر حىت قال األمساء والكىن وال

ظ، فإهنم كتبوا إلينا من بغداد أنه تكلم يف اللف،  من خيتلف إىل جملسه فال أيتنا الذهلي: إال
 .قام البخاري مدة وخرج إىل خبارىفأ،  اه فلم ينته فال تقربوهوهنين

القرآن كالم هللا غري خملوق  ذهلي يقول:مسعت حممد بن حيىي ال  قال أبو حامد بن الشرقي:
من مجيع جهاته وحيث تصرف. فمن لزم هذا استغىن عن اللفظ. ومن زعم أن القرآن خملوق 

ومن وقف فقد ، اتب وإال قتل، وجعل ماله فيئان يستتاب، فإ، وابنت منه امرأته فقد كفر
ومن  ،س وال يكلموق فهذا مبتدع ال جيالومن زعم أن لفظي ابلقرآن خمل  ،ضاهى الكفر

 .ذهب بعد هذا إىل حممد بن إمساعيل فاهتموه، فإنه ال حيضر جملسه إال من كان علي مذهبه
 اجلهمية . وقال الفربري: مسعت البخاري يقول: إين ألستجهل من ال يكفر 

قال احلاكم: ثنا طاهر بن حممد الوراق: مسعت حممد بن شاذل يقول: دخلت على البخاري  
 لة لنا فيما بينك وبني حممد بن حيىي كل من خيتلف إليك يطرد.فقلت: إيش احلي

 والعلم رزق هللا يعطيه من يشاء.  فقال: وكم يعرتي حممد بن حيىي احلسد يف العلم،
 يت حتكي عنك؟فقلت: هذه املسألة ال
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قال: اي بين، هذه مسألة مشئومة. رأيت أمحد بن حنبل وما انله يف هذه املسألة، وجعلت  
 عىن مسألة اللفظ.ي  أن ال أتكلم فيها.على نفسي 

وقال أبو عمرو أمحد بن نصر اخلفاف: كنا يوما عند أيب إسحاق القيسي ومعنا حممد بن  
قال حممد بن نصر: مسعته يقول: من زعم أين  نصر املروزي، فجرى ذكر حممد بن إمساعيل، ف

 قلت لفظي ابلقرآن خملوق فهو كذاب فإين مل أقله.
 عبد هللا قد خاص الناس يف هذا وأكثروا فيه. فقلت له: اي أاب 

 فقال: ليس إال ما أقول.
اظرته يف شيء من األحاديث حىت طابت نفسه،  قال أبو عمرو اخلفاف: فأتيت البخاري فن

 عبد هللا هاهنا أحد حيكي عنك أنك قلت هذه املقالة.  فقلت: اي أاب 
ابور، وقومس، والري، ومهدان،  فقال: اي أاب عمرو أحفظ ما أقول لك: من زعم من أهل نيس 

ذاب، فإين وبغداد، والكوفة، والبصرة، ومكة، واملدينة، أين قلت لفظي ابلقرآن خملوق فهو ك
 مل أقله. إال إين قلت: أفعال العباد خملوقة.

وقال حامت بن أمحد الكندي: مسعت مسلم بن احلجاج يقول: ملا قدم حممد بن إمساعيل  
عاملا فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به. أستقبلوه مرحلتني وثالثة.    نيسابور ما رأيت واليا وال

مد بن إمساعيل غدا فليستقبله. فاستقبله حممد بن  فقال حممد بن حيىي: من أراد أن يستقبل حم
وعامة العلماء، فقال لنا الذهلي: ال تسألوه عن شيء من الكالم، فإنه إن أجاب حيىي 

بينه، مث مشت بنا كل حروري، وكل رافضي وكل جهمي، وكل خبالف ما حنن عليه وقع بيننا و 
قال: فازدحم الناس على حممد بن إمساعيل حىت امتالء السطح والدار فلما   مرجئ خبراسان.

 ثالث قام إليه رجل، فسأله عن اللفظ ابلقرآن، فقال:كان اليوم الثاين أو ال
قال لفظي   ف، فقال بعض الناس: أفعالنا خملوقة، وألفاظنا من أفعالنا. فوقع بينهم اختال 

حىت تواثبوا، فاجتمع أهل الدار وأخرجوهم. وكان قد   لقرآن خملوق. وقال بعضهم: مل يقلاب
 نزل يف دار البخاريني. 

ت على البخاري فقلت: اي أاب عبد هللا، هذا رجل مقبول، وقال أمحد بن سلمة: دخل 
يقدر أحد منا أن يكلمه، فما  خصوصا يف هذه املدينة، وقد جل يف هذا احلديث حىت ال 

 فقبض علي حليته مث قال: فأفوض أمري إىل هللا، إن هللا بصري ابلعباد.  ترى؟
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 وال طلبا للرائسة. اللهم إنك تعلم أين مل أرد املقام بنيسابور أشرا وال بطرا 
وإمنا أبت علي نفسي يف الرجوع إىل وطين لغلبة املخالفني. وقد قصدين هذا الرجل حسدا ملا  

 آاتين هللا ال غري. اي أمحد إين خارج غدا ليتخلصوا من حديثه ألجلي. 
غريي. كنت معه حني خرج من البلد. وأقام بباب قال: فأخربت أصحابنا، فو هللا ما شيعه 

 ثة أايم إلصالح أمره.البلد ثال
  وقال حممد بن يعقوب بن األخرم: ملا استوطن البخاري نيسابور أكثر مسلم االختالف إليه، 
فلما وقع بني الذهلي وبني البخاري ما وقع واندى عليه ومنع الناس عنه انقطع أكثرهم غري  

خذ مسلم فقال الذهلي يوما: أال من قال ابللفظ ال حيل له أن حيضر جملسنا. فأ مسلم.
الرداء فوق عمامته وقام على رءوس الناس. وبعث إىل الذهلي مبا كتب عنه على ظهر محال.  

 ام أمحد بن سلمة. وتبعه يف القي
قال حممد بن أيب حامت: أتى رجل أاب عبد هللا، فقال: إن فالان يكفرك فقال: قال النيب صلى 

ء هبا أحدمها«. وقال عبد الرمحن بن هللا عليه وسلم: »إذا قال الرجل ألخيه اي كافر، فقد اب 
 ومائتني،  أيب حامت يف كتاب »اجلرح والتعديل«: قدم حممد بن إمساعيل الري سنة مخسني

ومسع منه أيب وأبو زرعة، وتركا حديثه عند ما كتب إليهما حممد بن حيىي أنه أظهر عندهم أن 
 لقرآن خملوق.لفظه اب

عت بعض أصحابنا يقول: ملا قدم البخاري خباري  وقال أمحد بن منصور الشريازي احلافظ: مس
ثر عليه الداننري والدراهم نصب له القباب على فرسخ من البلد، واستقبله عامة أهل البلد ون

محد والسكر الكثري، فبقي أايما، فكتب حممد بن حيىي الذهلي إىل أمري خباري خالد بن أ
ى أهل خباري، فقالوا: ال  ابه عل الذهلي: إن هذا الرجل قد أظهر خالف السنة. فقرأ كت

 فأمره األمري ابخلروج من البلد، فخرج.، نفارقه
عض أصحابنا عن إبراهيم بن معقل النسفي قال: رأيت حممد  قال أمحد بن منصور: فحدثين ب

 اليوم الذي أخرج فيه من خبارى، فقلت: اي أاب عبد هللا كيف ترى هذا اليوم بن إمساعيل يف
ل: ال أابيل إذا سلم ديين. فخرج إىل بيكند، فسار الناس معه حزبني:  من يوم دخولك ؟ فقا

مسرقند، فسألوه أن يقدم عليهم، فقدم إىل أن حزب له وحزب عليه، إىل أن كتب إليه أهل 
ون إدخاله البلد، وقوم وصل بعض قري مسرقند، فوقع بني أهل مسرقند فتنة بسببه. قوم يريد
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. فاتصل به ما وقع بينهم، فخرج يريد أن يركب، فلما أيبون، إىل أن اتفقوا على دخوله
هذه  . ره أهل مسرقند أبمجعهمحضو  ،ميتااستوى على دابته قال: اللهم جز يل، ثالاث، فسقط 

 حكاية منقطعة شاذة. 
وقال بكر بن منري بن خليد البخاري: بعث األمري خالد بن أمحد الذهلي متويل خبارى إىل 

 ىل كتاب »اجلامع«، »والتاريخ«، وغري مها ألمسع منك.حممد بن إمساعيل أن أمحل إ
لناس، فإن كانت له إىل شيء منه  فقال لرسوله: أان ال أذل العلم، وال أمحله إىل أبواب ا

ن حاجة فليحضر يف مسجدي أو يف داري. فإن مل يعجبه هذا فإنه سلطان، فليمنعين م
 . لم. فكان هذا سبب الوحشة بينهماالع اجللوس ليكون يل عند هللا يوم القيامة، ألين ال أكتم

ن أمحد خليفة  وقال أبو بكر بن أيب عمرو البخاري: كان سبب منافرة البخاري أن خالد ب
لتاريخ« على أوالده، فامتنع،  الظاهرية ببخارى سأله أن حيضر منزله فيقرأ »اجلامع«، »وا

 أحدا. فراسله أبن يعقد جملسا خاصا هلم، فامتنع، وقال: ال أخص 
فاستعان عليه حبريث بن أيب الورقاء وغريه، حىت تكلموا يف مذهبه ونفاه من البلد، فدعا 

هر حىت ورد أمر الظاهرية أبن ينادي على خالد يف البلد. فنودي عليه عليهم. فلم أيت إال ش
وصف، وأما فالن فابتلي ما جيل عن العلى أاتن. وأما حريث فابتلي أبهله، ورأى فيها 

قلت: كان حريث من   بن العباس الضيب عن أيب بكر هذا.رواها احلاكم عن حممد . هأبوالد
 كبار فقهاء الرأي ببخارى. 

قامه عندان حىت مسعنا منه  ن واصل البيكندي: من هللا علينا خبروج أيب عبد هللا ومقال حممد ب
 وخترج يت هذه األمايلهذه الكتب، وإال من كان يصل إليه؟ ومبقامه يف فربر وبيكند بق

قال ابن عدي: مسعت عبد القدوس بن عبد اجلبار يقول: جاء البخاري إىل قرية   الناس به.
مسرقند، وكان له هبا أقرابء فنزل عندهم، فسمعته ليلة يدعو وقد خرتنك على فرسخني من 

قت علي األرض مبا رحبت، فاقبضين إليك. فما مت الشهر  فرغ من صالة الليل: اللهم قد ضا
 وقربه خبرتنك.  حىت مات،

وقال حممد بن أيب حامت: مسعت غالب بن جربيل، وهو الذي نزل عليه أبو عبد هللا، يقول:  
هللا عندان أايما فمرض، واشتد به املرض حىت وجه رسوال إىل مسرقند يف إخراج   أقام أبو عبد

وها  فيه وتعمم، فلما مشى قدر عشرين خطوة أو حنحممد. فلما واىف هتيأ للركوب، فلبس خ
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وأان آخذ بعضده، ورجل آخر معي يقود الدابة لريكبها، فقال رمحه هللا: أرسلوين فقد 
ع، فقضى رمحه هللا، فسال منه من العرق شيء ال  ضعفت. ودعا بدعوات، مث اضطج

نا وأوصى إلينا أن:  يوصف. فما سكن منه العرق إىل أن أدرجناه يف ثيابه. وكان فيما قال ل
 بيض ليس فيها قميص وال عمامة.  كفنوين يف ثالثة أثواب 

ما.  ففعلنا ذلك. فلما دفناه فاح من تراب قربه رائحة غالية أطيب من املسك، فدام ذلك أاي
مث علت سواري بيض يف السماء مستطيلة حبذاء قربه، فجعل الناس خيتلفون ويتعجبون. وأما  

ابحلراس، وغلبنا على  عون عن القرب، ومل نكن نقدر على حفظ القربالرتاب فإهنم كانوا يرف
 أنفسنا، فنصبنا على القرب خشبا مشبكا مل يكن أحد يقدر على الوصول إىل القرب.

ب فإنه تداوم أايما كثرية، حىت حتدث أهل البلدة وتعجبوا من ذلك. وظهر عند  وأما ريح الطي
 فيه إىل قربه، وأظهروا التوبة والندامة. خمالفيه أمره بعد وفاته. وخرج بعض خمال

 ال حممد: ومل يعش غالب بعده إال القليل ودفن إىل جانبه. ق
عبد هللا ليلة الفطر سنة  وقال خلف اخليام: مسعت مهيب بن سليم يقول: مات عندان أبو

 ست ومخسني. وكان يف بيت وحده. فوجدانه ملا أصبح وهو ميت. 
اخللقاين،  أاب ذر يقول: رأيت يف املنام حممد بن حامتوقال حممد بن أيب حامت: مسعت 

 فسألته، وأان أعرف أنه ميت، عن شيخي: هل رأيته؟ قال: نعم.
رأيته. وأشار إىل السماء إشارة كاد أن يسقط   مث سألته عن حممد بن إمساعيل البخاري فقال:

 منها لعلو ما يشري. 
بن احلسن التنكيت السمرقندي: قدم علينا   وقال أبو علي الغساين احلافظ: ثنا أبو الفتح نصر

لنسية عام أربعة وستني وأربعمائة قال: قحط املطر عندان بسمرقند يف بعض األعوام، ب
فأيت رجل صاحل معروف ابلصالح إىل قاضي مسرقند فقال   فاستسقى الناس مرارا، فلم يسقوا،

 له: إين قد رأيت رأاي أعرضه عليك.
بن إمساعيل  قال: أرى أن خترج وخترج الناس معك إىل قرب اإلمام حممد قال: وما هو؟
 فقال القاضي: نعم ما رأيت.  تسقي عنده، فعسى هللا أن يسقينا.البخاري ونس 

تسقى القاضي ابلناس وبكى الناس عند القرب وتشفعوا فخرج القاضي والناس معه، واس
ه، فأرسل هللا تعايل السماء مباء عظيم غزير، أقام الناس من أجله سبعة أايم أو حنوها،  بصاحب
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الوصول إىل مسرقند من كثرة املطر وغزارته. وبني مسرقند وخرتنك حنو ثالثة   ال يستطيع أحد
فيها زايدات كثرية  ن كثرية، وقد أفردهتا يف مصنف و ومناقب أيب عبد هللا رضي هللا ع أميال.

 هناك، وهللا أعلم.

 1سير أعالم النبالء  -29

  ـ( 748ال    )املتوىف:  

 نسبه و مولده ذكر امسه و قال رمحه هللا: 
 أبو عبد هللا البخاري حممد بن إمساعيل بن إبراهيم )ت، س( 

 ارية، معناها الزراع. ابن املغرية بن بردزبه، وقيل: بذدزبه، وهي لفظة خب
أسلم املغرية على يدي اليمان اجلعفي وايل خبارى، وكان جموسيا، وطلب إمساعيل بن إبراهيم 

جعفر اهلمداين، أخربان أبو طاهر بن سلفة، أخربان أبو   فأخربان احلسن بن علي، أخربان العلم.
، حدثنا عبد الرمحن بن علي الربداين، أخربان هناد بن إبراهيم، أخربان حممد بن أمحد احلافظ

حممد، وحممد بن احلسني، قاال:حدثنا إسحاق بن أمحد بن خلف، أنه مسع البخاري يقول:  
 ، وصافح ابن املبارك بكلتا يديه. بن أنس، ورأى محاد بن زيدمسع أيب من مالك 

 قلت: وولد أبو عبد هللا يف شوال سنة أربع وتسعني ومائة. 
البخاري، وراق أيب عبد هللا يف كتاب )مشائل البخاري( ،   قاله أبو جعفر حممد بن أيب حامت 

 مجعه، وهو جزء ضخم. 
بن طاهر احلافظ اعيل الطرسوسي، أن حممد  أنبأين به أمحد بن أيب اخلري، عن حممد بن إمس

أجاز له، قال: أخربان أمحد بن علي بن خلف، أخربان أبو طاهر أمحد بن عبد هللا بن مهرويه  
دم علينا من مرو لزايرة أيب عبد هللا السلمي، أخربان أبو حممد أمحد بن  الفارسي املؤدب، ق

 دي، قال: مسعت حممد بن أيبعبد هللا بن حممد بن يوسف بن مطر الفربري، حدثنا ج

 
 سري أعالم النبالء1

 : مؤسسة الرسالة حملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط الناشر  احملقق : جمموعة من ا
 م   1985ه  /   1405الطبعة : الثالثة ، 
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 حامت، فذكر الكتاب فما أنقله عنه، فبهذا السند. 
 بن أمحد الفقيه سنة  مث إن أاب عبد هللا فيما أخربان إمساعيل بن عبد الرمحن، أخربان عبد هللا

ست عشرة وست مائة، أخربان حممد بن عبد الباقي، أخربان أبو بكر أمحد بن علي، أخربان  
ن حممد بن حفص، أخربان حممد بن أمحد بن  سن احلافظ، أخربان أمحد بهبة هللا بن احل

 سليمان، أخربان خلف بن حممد، حدثنا حممد بن أمحد بن الفضل البلخي، مسعت أيب يقول:
 -عليه السالم  -ذهبت عينا حممد بن إمساعيل يف صغره فرأت والدته يف املنام إبراهيم اخلليل 

شك البلخي  -ئك، أو كثرة دعائك على ابنك بصره لكثرة بكا فقال هلا: اي هذه، قد رد هللا
 فأصبحنا وقد رد هللا عليه بصره.  -

  دا ة   به ل   م 
 أمرك؟قال: قلت أليب عبد هللا: كيف كان بدء  وابلسند املاضي إىل حممد بن أيب حامت،

 قال: أهلمت حفظ احلديث وأان يف الكتاب. 
 فقلت: كم كان سنك؟

بعد العشر، فجعلت أختلف إىل  فقال: عشر سنني، أو أقل، مث خرجت من الكتاب 
الداخلي وغريه، فقال يوما فيما كان يقرأ للناس: سفيان، عن أيب الزبري، عن إبراهيم، فقلت  

 إن أاب الزبري مل يرو عن إبراهيم. له:
 خرج، فقال يل: كيف هو اي  فانتهرين، فقلت له: ارجع إىل األصل فدخل فنظر فيه، مث

م مين، وأحكم كتابه، وقال: ن إبراهيم، فأخذ القل قلت: هو الزبري بن عدي، ع غالم؟
 فقيل للبخاري: ابن كم كنت حني رددت عليه؟ صدقت.

فلما طعنت يف ست عشرة سنة، كنت قد حفظت كتب ابن قال: ابن إحدى عشرة سنة، 
فت كالم هؤالء، مث خرجت مع أمي وأخي أمحد إىل مكة، فلما حججت املبارك ووكيع، وعر 

 وختلفت يف طلب احلديث.رجع أخي هبا! 
 ذك  ت م ة   وخه و صحا ه

عفر بن مسع ببخارى قبل أن يرحتل من: مواله من فوق عبد هللا بن حممد بن عبد هللا بن ج
 شيوخه.  اليمان اجلعفي املسندي، وحممد بن سالم البيكندي، ومجاعة، ليسوا من كبار

مسع مبرو من: عبدان بن  و  بن إبراهيم، وهو من عوايل شيوخه.مث مسع ببلخ من: مكي 
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سابور من: حيىي بن وبني ن شقيق، وصدقة بن الفضل، ومجاعة. عثمان، وعلي بن احلسن ب 
وببغداد إذ قدم العراق يف آخر سنة عشر ومائتني  بن موسى.إبراهيم وابلري:  حيىي، ومجاعة.

رة  وابلبص  النعمان، وحممد بن سابق، وعفان. من: حممد بن عيسى بن الطباع، وسريج بن
من: أيب عاصم النبيل، واألنصاري، وعبد الرمحن بن محاد الشعيثي صاحب ابن عون، ومن 

وابلكوفة    حملرب، وعبد هللا بن رجاء، وعدة.احممد بن عرعرة، وحجاج بن منهال، وبدل بن 
ن يزيد املقرئ  من: عبيد هللا بن موسى، وأيب نعيم، وخالد بن خملد، وطلق بن غنام، وخالد ب

ومبكة من: أيب عبد الرمحن املقرئ، وخالد بن حيىي، وحسان بن حسان   ى محزة.ممن قرأ عل 
وابملدينة من: عبد العزيز األويسي،  .أمحد بن حممد األزرقي، واحلميديالبصري، وأيب الوليد 

ومبصر: سعيد بن أيب مرمي، وأمحد بن    بن بالل، وإمساعيل بن أيب أويس. وأيوب بن سليمان
س،  وابلشام: أاب اليمان، وآدم بن أيب إاي يوسف، وأصبغ، وعدة.  وعبد هللا بنإشكاب، 

س، وأمحد بن خالد  وقد مسع من: أيب املغرية عبد القدو  وعلي بن عياش، وبشر بن شعيب.
 يوسف الفراييب، وأيب مسهر، وأمم سواهم. الوهيب، وحممد بن

أملي عليهم لكل  وقد قال وراقه حممد بن أيب حامت: مسعته يقول: دخلت بلخ، فسألوين أن
 من كتبت عنه حديثا، فأمليت ألف حديث أللف رجل ممن كتبت عنهم. 

مثانني رجال، ليس فيهم إال صاحب  قال: ومسعته قبل موته بشهر يقول: كتبت عن ألف و 
 حديث، كانوا يقولون: اإلميان قول وعمل، يزيد وينقص .

م، واألنصاري، ومكي بن ني، وهم: أبو عاصقلت: فأعلى شيوخه الذين حدثوه عن التابع
 إبراهيم، وعبيد هللا بن موسى، وأبو املغرية، وحنوهم.

 ذئب، وشعبة، وشعيب بن أيب محزة،  وأوساط شيوخه الذين رووا له عن األوزاعي، وابن أيب
 مث طبقة أخرى دوهنم كأصحاب مالك، والليث، ومحاد بن زيد، وأيب عوانة.   والثوري.

ينة، وابن وهب، والوليد بن  أصحاب ابن املبارك، وابن عي والطبقة الرابعة من شيوخه مثل
 ويدلسه، وحممد  مث الطبقة اخلامسة، وهو حممد بن حيىي الذهلي الذي روى عنه الكثري مسلم.

 ة، وهؤالء هم من أقرانه.بن عبد هللا املخرمي، وحممد بن عبد الرحيم صاعق
ثنا أبو مسهر، أو  صحيح(: حدوقد مسع من أيب مسهر، وشك يف مساعه، فقال: يف غري )ال

قيه ابلعراق، ومل يدخل  وروى عن أمحد بن عبد امللك بن واقد احلراين، ل حدثنا رجل عنه. 
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 لت على معلى بن منصور الرازي ببغداد سنة عشر.: دخوقال اجلزيرة.
روى عنه خلق كثري، منهم: أبو عيسى الرتمذي، وأبو حامت، وإبراهيم بن إسحاق احلريب، وأبو  

بن أيب الدنيا، وأبو بكر أمحد بن عمرو بن أيب عاصم، وصاحل بن حممد جزرة، وحممد  بكر 
لنسفي، وعبد هللا بن انجية، وأبو بكر حممد  بن عبد هللا احلضرمي مطني، وإبراهيم بن معقل ا

بن إسحاق بن خزمية، وعمر بن حممد بن جبري، وأبو قريش حممد بن مجعة، وحيىي بن حممد  
ن يوسف الفربري راوي )الصحيح(، ومنصور بن حممد مزبزدة، وأبو بكر  بن صاعد، وحممد ب

مد بن األشقر، وحممد بن بن أيب داود، واحلسني والقاسم ابنا احملاملي، وعبد هللا بن حم
وروى عنه: مسلم يف غري  بن عنرب النسفي، وأمم ال حيصون.  سليمان بن فارس، وحممود

 )صحيحه( . 
 الصيام من )سننه(، ومل يصح، لكن قد حكى النسائي يف  وقيل: إن النسائي روى عنه يف

 كتاب )الكىن( له أشياء عن عبد هللا بن أمحد اخلفاف، عن البخاري. 
شيخنا أبو احلجاج املزي شيوخ البخاري وأصحابه على املعجم كعادته وذكر خلقا  وقد رتب

 سوى من ذكرت. 
ي أخربهم، أخربان أبو منصور القزاز، أاب اليمن اللغو  وقد أنبأان املؤمل بن حممد وغريه أن

أخربان أبو بكر اخلطيب، أخربان أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي احلرشي بنيسابور، مسعت 
إسحاق إبراهيم بن أمحد البلخي، يروي عن حممد بن يوسف الفربري، أنه كان يقول: مسع  أاب 

 يرويه غريي . جل، فما بقي أحد كتاب )الصحيح( حملمد بن إمساعيل تسعون ألف ر 
وقال حممد بن طاهر املقدسي: روى )صحيح( البخاري مجاعة، منهم: الفربري، ومحاد بن  

 بن حممد بن خملد النسفيان.شاكر، وإبراهيم بن معقل، وطاهر 
وقال األمري احلافظ أبو نصر بن ماكوال: آخر من حدث عن البخاري ب  )الصحيح( أبو  

وكان ثقة، تويف: سنة تسع وعشرين   ن أهل بزدة.حممد بن علي البزدي مطلحة منصور بن 
 وثالث مائة. 

ر زيد بن هبة هللا  أخربان أبو املعايل أمحد بن إسحاق األبرقوهي بقراءيت، أخربان أبو بك
البغدادي، أخربان أمحد بن املبارك بن قفرجل، أخربان عاصم بن احلسن، أخربان عبد الواحد  

احلسني بن إمساعيل احملاملي سنة تسع وعشرين   بن مهدي، حدثنا أبو عبد هللا بن حممد
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-وثالث مائة، حدثنا حممد بن إمساعيل البخاري، حدثنا حممد بن يوسف، حدثنا سفيان 
قال النيب   أبو بردة، عن أبيه أيب موسى قال:عن أيب بردة، قال: أخربين جدي  -عين: الثوريي

وشبك بني أصابعه،  عضه بعضا( مؤمن كالبنيان، يشد ب: )املؤمن لل -صلى هللا عليه وسلم-
وكان جالسا، فجاءه رجل أو طالب حاجة، فأقبل علينا بوجهه، فقال: )اشفعوا فلتؤجروا، 

 لسان رسوله ما شاء( .  وليقض هللا على
أخربان أبو احلسن علي بن أمحد اهلامشي، أخربان حممد بن أمحد القطيعي ببغداد، أخربان حممد  

حممد بن حممد الزينيب، أخربان حممد بن عبد الرمحن املخلص، عبيد هللا اجمللد، أخربان   بن
محاد، عن يونس   حدثنا حيىي بن حممد بن صاعد، حدثنا حممد بن إمساعيل البخاري، حدثنا

وحبيب، وحيىي بن عتيق، وهشام عن حممد بن سريين، عن أم عطية، قالت: أمر رسول هللا  
قال: )يشهدن  قيل: فاحليض؟ م العيد.أن خترج ذوات اخلدور يو  -صلى هللا عليه وسلم-

 اخلري، ودعوة املسلمني(.
 ى )الصحيح(. هذان حديثان صحيحان من عايل ما وقع لنا من رواية أيب عبد هللا سو 

يف وأما الصحيح فهو أعلى ما وقع لنا من الكتب الستة يف أول ما مسعت احلديث، وذلك 
فما ظنك بعلوه اليوم وهو سنة مخس عشرة وسبع مائة !! لو  . سنة اثنتني وتسعني وست مائة

كيف وقد دام علوه إىل عام ثالثني، وهو أعلى جل من مسرية سنة لسماعه ملا فرط.رحل الر 
يء كثري من األحاديث، وذلك يف ش -صلى هللا عليه وسلم-الستة سندا إىل النيب  الكتب

كبار، أخذ عن مجاعة يروي األئمة اخلمسة ،  ألن أاب عبد هللا أسن اجلماعة، وأقدمهم لقيا لل 
 عن رجل عنهم.

 ذك  رح ته و  به وت ان  ه
عيل يقول: حججت، قال حممد بن أيب حامت البخاري: مسعت أاب عبد هللا حممد بن إمسا

يف مثان عشرة، جعلت أصنف   ورجع أخي أبمي، وختلفت يف طلب احلديث فلما طعنت
 م، وذلك أايم عبيد هللا بن موسى . قضااي الصحابة والتابعني وأقاويله

يف الليايل  -صلى هللا عليه وسلم-وصنفت كتاب )التاريخ( إذ ذاك عند قرب رسول هللا 
 إال وله قصة، إال أين كرهت تطويل الكتاب .  املقمرة، وقل اسم يف التاريخ 

وكنت أختلف إىل الفقهاء مبرو وأان صيب، فإذا جئت أستحي أن أسلم عليهم، فقال يل 
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 مؤدب من أهلها: كم كتبت اليوم؟
 فقلت: اثنني، وأردت بذلك حديثني، فضحك من حضر اجمللس.

 فقال شيخ منهم: ال تضحكوا، فلعله يضحك منكم يوما!!
يقول: دخلت على احلميدي وأان ابن مثان عشرة سنة، وبينه وبني آخر اختالف يف  ومسعته 

بيننا، فعرضا علي، فقضيت حديث، فلما بصر يب احلميدي قال: قد جاء من يفصل 
 للحميدي على من خيالفه، ولو أن خمالفه أصر على خالفه، مث مات على دعواه، ملات كافرا. 

ي أبو الفضل اهلمداين، أخربان السلفي، أخربان أبو عل  أخربان أبو علي بن اخلالل، أخربان
ن أمحد غنجار، أخربان  أخربان هناد بن إبراهيم، أخربان حممد ب الربداين، وابن الطيوري، قاال:

خلف بن حممد اخليام، مسعت الفضل بن إسحاق البزاز، حدثنا أمحد بن منهال العابد،  
لفراييب، وما يف ي على ابب حممد بن يوسف احدثنا أبو بكر األعني قال: كتبنا عن البخار 

 قال: ابن سبع عشرة سنة.  فقلنا: ابن كم أنت؟ وجهه شعرة.
اهيم بن معقل، مسعت أاب عبد هللا يقول: كنت عند إسحاق بن  وقال خلف اخليام: مسعت إبر 

  -صلى هللا عليه وسلم-راهويه، فقال بعض أصحابنا: لو مجعتم كتااب خمتصرا لسنن النيب 
 ع ذلك يف قليب، فأخذت يف مجع هذا الكتاب . فوق

 .... أن البخاري قال: أخرجت هذا الكتاب من زهاء ست مائة ألف حديث.  1وعن 
املؤمل بن حممد وغريه، أنبأان أبو اليمن الكندي، أخربان أبو منصور القزاز، أخربان أبو   أنبأان

يثم الكشميهين، مسعت  بكر اخلطيب، حدثين علي بن حممد العطار ابلري، مسعت أاب اهل
الفربري يقول: قال يل حممد بن إمساعيل: ما وضعت يف كتايب )الصحيح( حديثا إال 

 ركعتني .اغتسلت قبل ذلك، وصليت 
أخربان ابن اخلالل، أخربان اهلمداين، أخربان السلفي، أخربان أبو عبد هللا الرازي، حدثنا عبد  

 
 لثالث. قال حمقق الكتاب : بياض يف األصل. وكذا يف نسخة أمحد ا  1

: أخربان أبو بكر أمحد بن اثبت احملدث، قال: كتب إيل 275، 274/    1وجاء يف " طبقات احلنابلة " 
بن أمحد بن مكي اجلرجاين حدثهم، قال:   حامد حممد االصفهاين يذكر أن أاب أمحد حممدعلي بن أيب 

 -هذا الكتاب مسعت السعداين يقول: مسعت بعض أصحابنا يقول: قال حممد بن إمساعيل: أخرجت 
 من زهاء ست مئة ألف حديث.  -يعين: " الصحيح " 

 . 1169":    ، و" هتذيب الكمال 8/    2وكذا هو يف " اتريخ بغداد " 
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ندار، أخربان أبو أمحد بن عدي، مسعت احلسن بن  هللا بن الوليد، أخربان أمحد بن احلسن بن ب
لكتاب  احلسني البزاز، مسعت إبراهيم بن معقل، مسعت البخاري يقول: ما أدخلت يف هذا ا

 إال ما صح، وتركت من الصحاح كي ال يطول الكتاب  . 
وقال أبو جعفر حممد بن أيب حامت، قلت أليب عبد هللا: حتفظ مجيع ما أدخلت يف املصنف؟  

 ومسعته يقول: صنفت مجيع كتيب ثالث مرات. .: ال خيفى علي مجيع ما فيهفقال
صنفت )التاريخ( ، وال عرفوه، مث  ومسعته يقول: لو نشر بعض أستاذي هؤالء مل يفهموا كيف 

 قال: صنفته ثالث مرات .
ومسعته يقول: أخذ إسحاق بن راهويه كتاب )التاريخ( الذي صنفت، فأدخله على عبد هللا  

ر، فقال: أيها األمري، أال أريك سحرا؟ قال: فنظر فيه عبد هللا، فتعجب منه، وقال:  بن طاه
 لست أفهم تصنيفه .

إسحاق بن أمحد بن خلف يقول: دخل حممد بن إمساعيل إىل  وقال خلف اخليام: مسعت
 العراق يف آخر سنة عشر ومائتني.

مثان مرات، يف كل ذلك  وقال حممد بن أيب حامت: مسعت البخاري يقول: دخلت بغداد آخر
أجالس أمحد بن حنبل، فقال يل يف آخر ما ودعته: اي أاب عبد هللا، تدع العلم والناس، وتصري  

 ن؟! قال: فأان اآلن أذكر قوله.إىل خراسا
وقال أبو عبد احلاكم: أول ما ورد البخاري نيسابور سنة تسع ومائتني، ووردها يف األخري 

 ا مخس سنني حيدث على الدوام.سنة مخسني ومائتني، فأقام هب
أخربان أبو حفص بن القواس، أخربان أبو القاسم بن احلرستاين قراءة عليه سنة تسع وست 

حاضر، أخربان أبو احلسن علي بن املسلم الفقيه، أخربان احلسني بن حممد اخلطيب،   مائة وأان
مد بن يوسف  أخربان حممد بن أمحد الغساين، حدثين أمحد بن حممد بن آدم، حدثنا حم

البخاري، قال: كنت مع حممد بن إمساعيل مبنزله ذات ليلة، فأحصيت عليه أنه قام وأسرج 
 لة مثان عشرة مرة . يستذكر أشياء يعلقها يف لي 

وقال حممد بن أيب حامت الوراق: كان أبو عبد هللا، إذا كنت معه يف سفر، جيمعنا بيت واحد  
يف ليلة واحدة مخس عشرة مرة إىل عشرين مرة، يف كل إال يف القيظ أحياان، فكنت أراه يقوم 

 ذلك أيخذ القداحة، فيوري انرا، ويسرج، مث خيرج أحاديث، فيعلم عليها .
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ال ابن عدي: مسعت عبد القدوس بن مهام يقول: مسعت عدة من املشايخ، يقولون: حول  وق
ومنربه، وكان   -مصلى هللا عليه وسل -حممد بن إمساعيل تراجم جامعه بني قرب رسول هللا 

 يصلي لكل ترمجة ركعتني . 
:.... مسعت البخاري يقول: صنفت )الصحيح( يف ست عشرة سنة، وجعلته حجة  1وقال 
 بيين وبني هللا تعاىل.فيما 

يعين:  -وقال حممد بن أيب حامت: مسعت هانئ بن النضر يقول: كنا عند حممد بن يوسف 
أكل الفرصاد وحنوه، وكان حممد بن إمساعيل ابلشام وكنا نتنزه فعل الشباب يف  -الفراييب

 معنا، وكان ال يزامحنا يف شيء مما حنن فيه، ويكب على العلم. 
يف النوم،   -صلى هللا عليه وسلم-نجم بن الفضيل يقول: رأيت النيب وقال حممد: مسعت ال

مه، قد -صلى هللا عليه وسلم-كأنه ميشي، وحممد بن إمساعيل ميشي خلفه، فكلما رفع النيب 
 قدمه .  -صلى هللا عليه وسلم-وضع حممد بن إمساعيل قدمه يف املكان الذي رفع النيب 

 

 يف األصل. وكذا يف نسخة أمحد الثالث.  قال حمقق الكتاب: بياض 1
ي، مسعت حممد : أخربان أمحد املؤرخ، حدثنا أبو الوليد الدربند 276/    1وجاء يف " طبقات احلنابلة " 

بن الفضل، مسعت أاب إسحاق الزجناين، مسعت عبد الرمحن بن رساس البخاري يقول: مسعت حممد ابن 
يح " لست عشرة سنة، خرجته من ست مئة ألف ل البخاري يقول: صنفت كتايب " الصحإمساعي

 حديثه، وجعلته حجة فيما بيين وبني هللا تعاىل. 
نفسه ولكن فيه " الرحياين " و" رساين " بدل: " الزجناين " و"   ابلسند  14/    2ويف " اتريخ بغداد "  

 رساس ". 
ه هللا قال: صنفت : وروينا من جهات عن البخاري رمح1  /   74/    1ويف " هتذيب األمساء واللغات "  

 . 190/    4... واخلرب يف " وفيات األعيان " 
 .1170و" هتذيب لكمال ":  

: " قال شيخنا أبو عبد هللا احلافظ: روي من وجهني 221/    2وقال السبكي يف " طبقات الشافعية " 
ت مئة ألف حديث، وصنفته يف ست اثبتني عن البخاري أنه قال: أخرجت هذا الكتاب من حنو س

 سنة، وجعلته حجة فيما بيين وبني هللا.   عشرة
 .490وانظر " مقدمة الفتح ": 
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ر بنا يف جملس الداخلي، فأخربه ابألحاديث الصحيحة مسعت أاب عبد هللا يقول: كان شيخ مي
مما يعرض علي، وأخربه بقوهلم، فإذا هو يقول يل يوما: اي أاب عبد هللا، رئيسنا يف أبو جاد،  

بلغين أن أاب عبد هللا شرب دواء احلفظ يقال له: بالذر، فقلت له يوما خلوة: هل من  وقال:
ال: ال أعلم، مث أقبل علي، وقال: ال أعلم شيئا أنفع  فق ء يشربه الرجل، فينتفع به للحفظ؟دوا

 للحفظ من هنمة الرجل، ومداومة النظر .
رى كتب، وكن قراابت يل يقرئن قال: وذاك أين كنت بنيسابور مقيما، فكان ترد إيل من خبا

سالمهن يف الكتب، فكنت أكتب كتااب إىل خبارى، وأردت أن أقرئهن سالمي، فذهب علي  
 كتبت كتايب، ومل أقرئهن سالمي، وما أقل ما يذهب عين من العلم.أساميهن حني  

 وقال: مسعته يقول: مل تكن كتابيت للحديث كما كتب هؤالء.
 عن امسه وكنيته ونسبته ومحله احلديث، إن كان الرجل فهما. كنت إذا كتبت عن رجل سألته 

 فإن مل يكن سألته أن خيرج إيل أصله ونسخته.
 لون ما يكتبون، وكيف يكتبون. فأما اآلخرون ال يبا

وقال: مسعت العباس الدوري يقول: ما رأيت أحدا حيسن طلب احلديث مثل حممد بن  
دعوا من كالمه شيئا إال  مث قال لنا: ال ت عه.ال يدع أصال وال فرعا إال قل  إمساعيل، كان

 كثريا.  وقال: كتب إىل أيب عبد هللا بعض السالطني يف حاجة له، ودعا له دعاء كتبتموه. 
فكتب إليه أبو عبد هللا: سالم عليك، فإين أمحد إليك هللا الذي ال إله إال هو، أما بعد:  

 م.وصل إيل كتابك وفهمته، ويف بيته يؤتى احلكم والسال
وقال: مسعت إبراهيم اخلواص، مستملي صدقة، يقول: رأيت أاب زرعة كالصيب جالسا بني  

 ديث. يدي حممد بن إمساعيل، يسأله عن علل احل

 ذك  ح ظه وس ة   مه وذكا ه
قال حممد بن أمحد غنجار يف )اتريخ خبارى( : مسعت أاب عمرو أمحد بن حممد املقرئ، 

حممد القطان إمام كرمينية يقول: مسعت حممد بن   مسعت مهيب بن سليم، مسعت جعفر بن
ما  أكثر ، إمساعيل يقول: كتبت عن ألف شيخ وأكثر، عن كل واحد منهم عشرة آالف و 

 عندي حديث إال أذكر إسناده . 
قال غنجار: وحدثنا حممد بن عمران اجلرجاين، مسعت عبد الرمحن بن حممد البخاري، مسعت 
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ثر من ألف رجل أهل احلجاز والعراق والشام ومصر، حممد بن إمساعيل يقول: لقيت أك
حلجاز ستة  لقيتهم كرات، أهل الشام ومصر واجلزيرة مرتني، وأهل البصرة أربع مرات، واب

أعوام، وال أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع حمدثي خراسان، منهم: املكي بن إبراهيم، 
لشام: الفراييب، وأاب مسهر، وأاب  وحيىي بن حيىي، وابن شقيق، وقتيبة، وشهاب بن معمر، واب

 املغرية، وأاب اليمان، ومسى خلقا.
ن الدين قول وعمل، وأن القرآن  مث قال: فما رأيت واحدا منهم خيتلف يف هذه األشياء أ

 كالم هللا. 
وقال حممد بن أيب حامت الوراق: مسعت حاشد بن إمساعيل وآخر يقوالن: كان أبو عبد هللا  

إىل مشايخ البصرة وهو غالم، فال يكتب، حىت أتى على ذلك أايم، البخاري خيتلف معنا 
 فكنا نقول له: إنك ختتلف معنا وال تكتب، فما تصنع؟

 يوما بعد ستة عشر يوما: إنكما قد أكثرمتا علي وأحلحتما، فاعرضا علي ما كتبتما.  فقال لنا
لها عن ظهر  فأخرجنا إليه ما كان عندان، فزاد على مخسة عشر ألف حديث، فقرأها ك

 القلب، حىت جعلنا حنكم كتبنا من حفظه. 
 د. مث قال: أترون أين أختلف هدرا ، وأضيع أايمي؟! فعرفنا أنه ال يتقدمه أح

قال: ومسعتهما يقوالن: كان أهل املعرفة من البصريني يعدون خلفه يف طلب احلديث وهو  
ه ألوف، أكثرهم ممن شاب حىت يغلبوه على نفسه، وجيلسوه يف بعض الطريق، فيجتمع علي

 يكتب عنه. وكان شااب مل خيرج وجهه. 
مد بن إمساعيل وقال أبو أمحد عبد هللا بن عدي احلافظ: مسعت عدة مشايخ حيكون أن حم

البخاري قدم بغداد، فسمع به أصحاب احلديث، فاجتمعوا وعمدوا إىل مائة حديث، فقلبوا 
وإسناد هذا املنت هذا، ودفعوا إىل كل واحد متوهنا وأسانيدها، وجعلوا منت هذا اإلسناد هذا، 

 عشرة أحاديث ليلقوها على البخاري يف اجمللس، فاجتمع الناس، وانتدب أحدهم، فسأل
 أعرفه.  وسأله عن آخر، فقال: ال حديث من عشرته، فقال: ال أعرفه. البخاري عن

 الرجل فهم.فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إىل بعض، ويقولون:   وكذلك حىت فرغ من عشرته.
 األول.ابلعجز، مث انتدب آخر، ففعل كما فعل  ومن كان ال يدري قضى على البخاري 

 الث وإىل متام العشرة أنفس، وهو ال يزيدهم على: ال أعرفه.مث الث  والبخاري يقول: ال أعرفه.
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ا،  فلما علم أهنم قد فرغوا، التفت إىل األول منهم، فقال: أما حديثك األول فكذا، والثاين كذ
 مثل ذلك. وفعل ابآلخرين العشرة، فرد كل منت إىل إسناده.والثالث كذا إىل 

 ذكره يقول: الكبش النطاح .فكان ابن صاعد إذا  فأقر له الناس ابحلفظ.
وقال غنجار: حدثنا منصور بن إسحاق األسدي، مسعت عبد هللا بن حممد بن إبراهيم 

كنت ابلبصرة يف جامعها، إذ مسعت   الزاغوين، مسعت يوسف بن موسى املروروذي يقول:
مناداي ينادي: اي أهل العلم، قد قدم حممد بن إمساعيل البخاري، فقاموا يف طلبه، وكنت 

 معهم، فرأينا رجال شااب، يصلي خلف األسطوانة.
 فلما فرغ من الصالة، أحدقوا به، وسألوه أن يعقد هلم جملس اإلمالء، فأجاهبم. 

ن كذا كذا ألف فجلس لإلمالء وقال: اي أهل البصرة، أان  فلما كان الغد اجتمع قريب م
 فيدون الكل . شاب وقد سألتموين أن أحدثكم، وسأحدثكم أبحاديث عن أهل بلدكم تست

مث قال: حدثنا عبد هللا بن عثمان بن جبلة بن أيب رواد بلديكم، قال: حدثنا أيب، عن شعبة،  
صلى هللا  -أن أعرابيا جاء إىل النيب  عن منصور وغريه، عن سامل بن أيب اجلعد، عن أنس،

 مث قال: ليس هذا الرجل حيب القوم، وذكر احلديث . فقال: اي رسول هللا، -عليه وسلم
وأملى جملسا على هذا النسق يقول يف كل   ما عندكم عن غري منصور، عن سامل.عندكم، إن 

ندكم، أو كالما  حديث: روى شعبة هذا احلديث عندكم كذا، فأما من رواية فالن، فليس ع
 هذا معناه.

 قال يوسف: وكان دخويل البصرة أايم حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب.
 الوراق: قرأ علينا أبو عبد هللا كتاب )اهلبة( ، فقال: ليس يف هبة  مد بن أيب حامتوقال حم

 كتايب ويف كتاب عبد هللا بن املبارك مخسة أو حنوه. ويف كيع إال حديثان مسندان أو ثالثة.و 
 حديث أو أكثر. ئةهذا مخس ما

 وقال: مسعت أاب عبد هللا يقول: تفكرت أصحاب أنس، فحضرين يف ساعة ثالث مائة. 
 ومسعته يقول: ما قدمت على أحد إال كان انتفاعه يب أكثر من انتفاعي به . قال: 

يطلبون قال: ومسعت سليم بن جماهد، مسعت أاب األزهر يقول: كان بسمرقند أربع مائة ممن 
احلديث، فاجتمعوا سبعة أايم، وأحبوا مغالطة حممد بن إمساعيل، فأدخلوا إسناد الشام يف 

من يف إسناد احلرمني، فما تعلقوا منه بسقطة ال يف اإلسناد، وال يف  إسناد العراق، وإسناد الي
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 املنت.
ي بن وقال الفربري: مسعت أاب عبد هللا يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إال عند عل 

 املديين، ورمبا كنت أغرب عليه . 
بصرة  وقال أحيد بن أيب جعفر وايل خبارى: قال حممد بن إمساعيل يوما: رب حديث مسعته ابل

فقلت له: اي أاب عبد هللا بكماله؟    ب حديث مسعته ابلشام كتبته مبصر.كتبته ابلشام، ور 
 قال: فسكت. 

ما منت البارحة حىت عددت كم أدخلت   وقال حممد بن أيب حامت: مسعت أاب عبد هللا يقول:
ما كتبت حكاية   ومسعته يقول: ، فإذا حنو مئيت ألف حديث مسندة.مصنفايت من احلديث

ومسعته يقول: ال أعلم   : صنفت كتاب )االعتصام( يف ليلة.ومسعته يقول كنت أحتفظها.  قط،
 كله.  فقلت له: ميكن معرفة ذلك  إليه إال وهو يف الكتاب والسنة. شيئا حيتاج
ومسعته يقول: كنت بنيسابور أجلس يف اجلامع، فذهب عمرو بن زرارة، وإسحاق   .قال: نعم

، وايل نيسابور، فأخربوه مبكاين، فاعتذر إليهم، وقال:  بن راهويه إىل يعقوب بن عبد هللا
 مذهبنا إذا رفع إلينا غريب مل نعرفه حبسناه حىت يظهر لنا أمره. 

 ل لك: ال حتسن تصلي، فكيف جتلس؟فقال له بعضهم: بلغين أنه قا
عشرة آالف  فقال: لو قيل يل شيء من هذا ماكنت أقوم من ذلك اجمللس حىت أروي 

ومسعته يقول: كنت يف جملس الفراييب، فقال: حدثنا سفيان، عن   صالة خاصة.حديث، يف ال
 كان يطوف على  -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب  يب عروة، عن أيب اخلطاب، عن أنس:أ

  فقلت: أما أبو جمللس أاب عروة، وال أاب اخلطاب.فلم يعرف أحد يف ا واحد.نسائه يف غسل 
 قال: وكان الثوري فعوال هلذا، يكين املشهورين.  عروة فمعمر، وأبو اخلطاب قتادة.

قال حممد بن أيب حامت: قدم رجاء احلافظ، فصار إىل أيب عبد هللا، فقال أليب عبد هللا: ما  
 حني بلغك؟ ويف أي شيء نظرت؟  أعددت لقدومي

 فقال: ما أحدثت نظرا، ومل أستعد لذلك، فإن أحببت أن تسأل عن شيء، فافعل.
 أشياء، فبقي رجاء ال يدري أين هو. فجعل يناظره يف 

 منه وخجال: نعم.مث قال له أبو عبد هللا: هل لك يف الزايدة؟ فقال استحياء 
ة عشر، وأبو عبد هللا  حنوا من ثالث فأخذ يف أسامي أيوب، فعد قال: سل إن شئت؟
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يب  فلما فرغ قال له أبو عبد هللا: لقد مجعت، فظن رجاء أنه قد صنع شيئا، فقال أل ساكت.
انية،  فزيف أبو عبد هللا يف أولئك سبعة أو مث اي أاب عبد هللا، فاتك خري كثري.عبد هللا:  

 مامة السوداء؟مث قال له رجاء: كم رويت يف الع وأغرب عليه أكثر من ستني.
 مث قال: نروي حنوا من أربعني حديثا.  قال: هات كم رويت أنت؟

 فخجل رجاء من ذاك، ويبس ريقه. 
ت أاب عبد هللا يقول: دخلت بلخ، فسألين أصحاب احلديث أن أملي عليهم  قال حممد: مسع

 لكل من كتبت عنه حديثا. 
 فأمليت ألف حديث أللف رجل ممن كتبت عنهم. 

  حامت: قال أبو عبد هللا: سئل إسحاق بن إبراهيم عمن طلق انسيا. وقال حممد بن أيب
 فسكت ساعة طويلة متفكرا، والتبس عليه األمر. 

: )إن هللا عز وجل جتاوز عن أميت ما حدثت به  -صلى هللا عليه وسلم-: قال النيب فقلت أان
 أنفسها ما مل تعمل به أو تكلم (.

 القلب أو الكالم والقلب وهذا مل يعتقد بقلبه. وإمنا يراد مباشرة هذه الثالث العمل و 
 فقال إسحاق: قويتين، وأفىت به . 

كان إمساعيل بن أيب أويس إذا انتخبت من  وقال حممد: مسعت حممد بن إمساعيل يقول:  
 . كتابه، نسخ تلك األحاديث، وقال: هذه األحاديث انتخبها حممد بن إمساعيل من حديثي

 ب عن البخاري . ل: رأيت عبد هللا بن منري يكتوقال حممد: مسعت الفربري يقو 
 ومسعته يقول: أان من تالميذ حممد بن إمساعيل، وهو معلم .

منري، عن يزيد بن هارون،  بخاري أحاديث يف )صحيحه( عن عبد هللا بن قلت: وقد روى ال
 وكان زاهدا عابدا حىت قال البخاري: مل أر مثله. ومجاعة.

 يف سنة.  قلت: وتويف هو واإلمام أمحد
ة يقول: كنا بنيسابور  قال حممد: ومسعت أاب بكر املديين ابلشاش زمن عبد هللا بن أيب عراب

وأبو عبد هللا يف اجمللس، فمر إسحاق حبديث كان دون الصحايب   عند إسحاق بن راهويه، 
 عطاء الكيخاراين .

اوية بن أيب سفيان  فقال إسحاق: اي أاب عبد هللا، أيش كيخاران؟ فقال: قرية ابليمن، كان مع
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بكيخاران، فسمع منه  بعث هذا الرجل، وكان يسميه أبو بكر، فأنسيته إىل اليمن، فمر 
 له إسحاق: اي أاب عبد هللا، كأنك شهدت القوم. فقال عطاء حديثني.

وقال ابن عدي: حدثين حممد بن أمحد القومسي، مسعت حممد بن مخريويه، مسعت حممد بن  
 ة ألف حديث صحيح، وأحفظ مائيت ألف حديث غري صحيح . إمساعيل يقول: أحفظ مائ

، كان أيخذ الكتاب  قال: ومسعت أاب بكر الكلواذاين يقول: ما رأيت مثل حممد بن إمساعيل
 من العلماء، فيطلع عليه اطالعة، فيحفظ عامة أطراف األحاديث مبرة . 
ق يقول يف الزايدات قال حممد بن يوسف الفربري: مسعت أاب جعفر حممد بن أيب حامت الورا 

 - رواية ابن خلف الشريازي قلت: وليست هي داخلة يف -املذيلة على مشائل أيب عبد هللا 
مد بن إمساعيل البخاري يقول: ما جلست للحديث حىت عرفت الصحيح مسعت حم قال:

من السقيم، وحىت نظرت يف عامة كتب الرأي، وحىت دخلت البصرة مخس مرات أو حنوها،  
 هبا حديثا صحيحا إال كتبته، إال ما مل يظهر يل.فما تركت 

أبو بكر حممد بن   وقال غنجار يف )اترخيه( : حدثنا أبو عمرو أمحد بن حممد املقرئ، حدثنا
يعقوب بن يوسف البيكندي، مسعت علي بن احلسني بن عاصم البيكندي يقول: قدم علينا  

 حممد بن إمساعيل، قال: فاجتمعنا عنده. 
 عت إسحاق بن راهويه يقول: كأين أنظر إىل سبعني ألف حديث من كتايب.فقال بعضنا: مس

نظر إىل مئيت ألف  ا الزمان من يفقال حممد بن إمساعيل: أو تعجب من هذا؟! لعل يف هذ
 وإمنا عىن به نفسه .   حديث من كتابه.

 

 ذك  ثناء األ مة    ه 
 قال أبوجعفر حممد بن أيب حامت: مسعت بعض أصحايب يقول:

مد بن سالم:  ند حممد بن سالم، فدخل عليه حممد بن إمساعيل، فلما خرج قال حمكنت ع
مر احلديث وغريه، وال أزال خائفا ما مل  كلما دخل علي هذا الصيب حتريت، وألبس علي أ

 خيرج .
قال أبو جعفر: مسعت أاب عمر سليم بن جماهد يقول: كنت عند حممد بن سالم البيكندي،  
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 ت صبيا حيفظ سبعني ألف حديث.فقال: لو جئت قبل لرأي
 قال: فخرجت يف طلبه حىت حلقته.

 قال: أنت الذي يقول: إين أحفظ سبعني ألف حديث؟
وأكثر، وال أجيئك حبديث من الصحابة والتابعني إال عرفتك مولد أكثرهم ووفاهتم  قال: نعم،

أصل ومساكنهم، ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعني إال ويل من ذلك 
 .  -صلى هللا عليه وسلم-أحفظه حفظا عن كتاب هللا، وسنة رسول هللا 

 البخاري صار إىل أيب إسحاق  وقال أبو جعفر: حدثين بعض أصحايب: إن أاب عبد هللا
السرماري  عائدا، فلما خرج من عنده قال أبو إسحاق: من أراد أن ينظر إىل فقيه حبقه  

 أجلسه على حجره .وصدقه، فلينظر إىل حممد بن إمساعيل و 
وقال أبو جعفر: قال يل بعض أصحايب: كنت عند حممد بن سالم، فدخل عليه حممد بن  

 عراق، فأخربه مبحنة الناس، وما صنع ابن حنبل وغريه من األمور.إمساعيل حني قدم من ال
 فلما خرج من عنده قال حممد بن سالم ملن حضره: أترون البكر أشد حياء من هذا؟

فر: مسعت حيىي بن جعفر يقول: لو قدرت أن أزيد يف عمر حممد بن إمساعيل  وقال أبو جع
 وته ذهاب العلم .من عمري لفعلت، فإن مويت يكون موت رجل واحد، وم

يقول حملمد بن إمساعيل: لوال أنت ما   -وهو البيكندي  -قال: ومسعت حيىي بن جعفر 
 استطبت العيش ببخارى. 

كنا عند أيب رجاء، هو قتيبة، فسئل عن طالق  وقال: مسعت حممد بن يوسف يقول:  
إليك، وأشار إىل  السكران، فقال: هذا أمحد بن حنبل وابن املديين وابن راهويه قد ساقهم هللا 

 حممد بن إمساعيل.
وكان مذهب حممد أنه إذا كان مغلوب العقل حىت ال يذكر ما حيدث يف سكره، أنه ال جيوز  

 عليه من أمره شيء.
عت عبد هللا بن سعيد بن جعفر يقول: ملا مات أمحد بن حرب النيسابوري  قال حممد: ومس

 ركب حممد وإسحاق يشيعان جنازته. 
 عرفة بنيسابور ينظرون، ويقولون: حممد أفقه من إسحاق.فكنت أمسع أهل امل

وقال: مسعت عمر بن حفص األشقر، مسعت عبدان يقول: ما رأيت بعيين شااب أبصر من 
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  حممد بن إمساعيل.هذا، وأشار بيده إىل
وقال: مسعت صاحل بن مسمار املروزي يقول: مسعت نعيم بن محاد يقول: حممد بن إمساعيل  

 .فقيه هذه األمة
وقال: مسعت إبراهيم بن خالد املروزي، يقول: قال مسدد: ال ختتاروا على حممد بن إمساعيل، 

 اي أهل خراسان. 
بن يوسف للبخاري: اي أاب عبد هللا، انظر وقال: مسعت موسى بن قريش يقول: قال عبد هللا 

 قال: نعم.كتيب، وأخربين مبا فيه من السقط.يف  
عيل، قال: كنت إذا دخلت على سليمان بن حرب يقول: وقال حممد: حدثين حممد بن إمسا

 بني لنا غلط شعبة . 
قال: ومسعته يقول: اجتمع أصحاب احلديث، فسألوين أن أكلم إمساعيل بن أيب أويس 

اي أاب   دهم يف القراءة، ففعلت، فدعا إمساعيل اجلارية، وأمرها أن خترج صرة داننري، وقال:ليزي
قال: قد أجبتك إىل ما طلبت من الزايدة،   إمنا أرادوا احلديث. عبد هللا، فرقها عليهم .قلت:

 غري أين أحب أن يضم هذا إىل ذاك ليظهر أثرك فيهم. 
قدم حممد بن إمساعيل على سليمان بن حرب نظر وقال: حدثين حاشد بن إمساعيل قال: ملا 

 إليه سليمان، فقال: هذا يكون له يوما صوت . 
بن أمحد بن خلف، مسعت أمحد بن عبد السالم: قال:  وقال خلف اخليام: حدثنا إسحاق

يعين: ما استصغرت نفسي إال بني يدي علي بن -ذكران قول البخاري لعلي بن املديين 
 وا هذا، فإن حممد بن إمساعيل مل ير مثل نفسه . فقال علي: دع -املديين

علي الفالس  وقال حممد بن أيب حامت: مسعت أاب عبد هللا يقول: ذاكرين أصحاب عمرو بن
 حبديث، فقلت: ال أعرفه، فسروا بذلك، وصاروا إىل عمرو، فأخربوه. 

 فقال: حديث ال يعرفه حممد بن إمساعيل ليس حبديث . 
مسعت حاشد بن عبد هللا يقول: قال يل أبو مصعب الزهري: حممد وقال حممد بن أيب حامت:  

 د بن حنبل. بن إمساعيل أفقه عندان وأبصر ابحلديث من أمح
فقال للرجل: لو أدركت مالكا، ونظرت إىل وجهه ووجه حممد بن   يل له: جاوزت احلد. فق

 إمساعيل، لقلت: كالمها واحد يف الفقه واحلديث.
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يل يقول: مسعت إسحاق بن راهويه يقول: اكتبوا عن هذا  قال: ومسعت حاشد بن إمساع
عرفته ابحلديث يه الناس ملفلو كان يف زمن احلسن الحتاج إل -يعين: البخاري-الشاب 

قال: ومسعت علي بن حجر يقول: أخرجت خراسان ثالثة: أبو زرعة، وحممد بن    .وفقهه
 بصرهم وأعلمهم وأفقههم. إمساعيل، وعبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي، وحممد عندي أ
ا قرأه قال: كيف خلفت ذلك قال: وأوردت على علي بن حجر كتاب أيب عبد هللا، فلم

 فقال: ال أعلم مثله. ري.فقلت: خب الكبش؟
وقال أمحد بن الضوء: مسعت أاب بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبد هللا بن منري يقوالن: ما رأينا  

 مثل حممد بن إمساعيل .
 بن أمحد بن حنيل: مسعت أيب يقول: ما أخرجت خراسان مثل حممد بن وعن عبد هللا

 إمساعيل .
ارا حممد بن بشار سنة مثان وعشرين ومائتني وقال حممد بن إبراهيم البوشنجي: مسعت بند
 يقول: ما قدم علينا مثل حممد بن إمساعيل  . 

، فلما قدم قال وقال حاشد بن إمساعيل: كنت ابلبصرة، فسمعت قدوم حممد بن إمساعيل
 بندار: اليوم دخل سيد الفقهاء . 

ميس جلدي مثال،   وقال حممد: مسعت أاب عبد هللا يقول: قال يل حممد بن بشار: إن ثويب ال
 ما مل ترجع إيل، أخاف أن جتد يف حديثي شيئا يسقمين.

 فإذا رجعت فنظرت يف حديثي طابت نفسي، وأمنت مما أخاف. 
ت إبراهيم بن خالد املروزي يقول: رأيت أاب عمار احلسني بن وقال حممد بن أيب حامت: مسع

أيت مثله، كأنه مل خيلق إال  حريث يثين على أيب عبد هللا البخاري، ويقول: ال أعلم أين ر 
 للحديث. 

وقال حممد: مسعت حممود بن النضر أاب سهل الشافعي يقول: دخلت البصرة والشام واحلجاز 
 جرى ذكر حممد بن إمساعيل فضلوه على أنفسهم .والكوفة، ورأيت علماءها، كلما 

من أين  وقال: مسعت حممد بن يوسف يقول: ملا دخلت البصرة صرت إىل بندار، فقال يل:
 ؟ قلت: من خراسان.أنت

 قلت: أان من قرابته.  قال: تعرف حممد بن إمساعيل؟ قلت: من خبارى. قال: من أيها؟
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 فكان بعد ذلك يرفعين فوق الناس. 
بندار، فلما  : ومسعت حممد بن إمساعيل يقول: ملا دخلت البصرة صرت إىل جملس قال حممد

فقال يل: كيف تركت أاب عبد   أهل خبارى.قلت: من  قع بصره علي، قال: من أين الفىت؟و 
 هللا؟

فأمسكت، فقالوا له: يرمحك هللا هو أبو عبد هللا، فقام، وأخذ بيدي، وعانقين، وقال: مرحبا  
 سنني .  مبن أفتخر به منذ

  قال: ومسعت حاشد بن إمساعيل، مسعت حممد بن بشار يقول: مل يدخل البصرة رجل أعلم
قال: فلما أراد اخلروج ودعه حممد بن بشار، وقال: اي أاب   ابحلديث من أخينا أيب عبد هللا.

 عبد هللا موعدان احلشر أن ال نلتقي بعد.
بشار يقول: حفاظ الدنيا أربعة: أبو  وقال أبو قريش حممد بن مجعة احلافظ: مسعت حممد بن 

 خارى، ومسلم بنيسابور. زرعة ابلري، والدارمي بسمرقند، وحممد بن إمساعيل بب 
وقال حممد بن عمر بن األشعث البيكندي: مسعت عبد هللا بن أمحد بن حنبل، مسعت أيب  

يل يقول: انتهى احلفظ إىل أربعة من أهل خراسان: أبو زرعة الرازي، وحممد بن إمساع
 البخاري، وعبد هللا بن عبد الرمحن السمرقندي، واحلسن بن شجاع البلخي . 

 ابن شجاع. عث: فحكيت هذا حملمد بن عقيل البلخي، فأطرى ذكر قال ابن األش
 قال: ألنه مل ميتع ابلعمر.  فقلت له: مل مل يشتهر؟

 مسهر.قلت: هذا ابن شجاع رحل ومسع: مكي بن إبراهيم، وعبيد هللا بن موسى، وأاب 
 وتويف: سنة أربع وأربعني.

شباب خراسان أربعة: حممد بن  وقال نصر بن زكراي املروزي: مسعت قتيبة بن سعيد يقول: 
وزكراي بن حيىي اللؤلؤي ، واحلسن بن   -يعين: الدارمي-إمساعيل، وعبد هللا بن عبد الرمحن 

هللا بن منري يقول:  وقال حممد بن أيب حامت: مسعت جعفرا الفربري يقول: مسعت عبد شجاع.
 علمي ورأيته يكتب عن حممد.أان من تالميذ حممد بن إمساعيل، وهو م

قال حممد: حدثنا حاشد بن عبد هللا بن عبد الواحد، مسعت يعقوب بن إبراهيم الدورقي  و 
 يقول: حممد بن إمساعيل فقيه هذه األمة . 

عيل، وحاشد بن إمساعيل، عن أيب جعفر املسندي قال: حفاظ زماننا ثالثة: حممد بن إمسا
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رجل من أصحاب وقال حممد: حدثين جعفر بن حممد الفربري قال: خرج  وحيىي بن سهل
 إىل خبارى يف حاجة له.  -رمحه هللا -عبد هللا بن منري 

 قال: ال. له ابن منري: لقيت أاب عبد هللا؟ فلما رجع قال 
إىل أيب عبد هللا حممد بن  فطرده، وقال: ما فيك بعد هذا خري، إذ قدمت خبارى ومل تصر 

ت أاب بكر بن أيب وقال حممد: مسعت إبراهيم بن حممد بن سالم يقول: حضر  إمساعيل.
شيبة، فرأيت رجال يقول يف جملسه: انظر أبو بكر أاب عبد هللا يف أحاديث سفيان، فعرف  

 كلها، مث أقبل حممد عليه، فأغرب عليه مائيت حديث. 
إال أنه يريد ها   -والبازل اجلمل املسن  -اك الفىت البازل فكان أبو بكر بعد ذلك يقول: ذ

 هنا البصري ابلعلم، الشجاع.
ومسعت إبراهيم بن حممد بن سالم يقول: إن الرتوت من أصحاب احلديث مثل: سعيد بن 

أيب مرمي، ونعيم بن محاد، واحلميدي، وحجاج بن منهال، وإمساعيل بن أيب أويس، والعدين ،  
كة، وحممد بن ميمون صاحب ابن عيينة، وحممد بن العالء، واألشج،  واحلسن اخلالل مب

زامي، وإبراهيم بن موسى الفراء، كانوا يهابون حممد بن إمساعيل، وإبراهيم بن املنذر احل
 ويقضون له على أنفسهم يف املعرفة والنظر.

ن  وقال حممد: حدثين حامت بن مالك الوراق؟ قال: مسعت علماء مكة يقولون: حممد ب
 إمساعيل إمامنا وفقيهنا وفقيه خراسان. 

مد بن إمساعيل خيتلف إىل أيب حفص يقول: كان حم -رمحه هللا-وقال حممد: مسعت أيب 
هذا شاب كيس، أرجو أن   ي وهو صغري، فسمعت أاب حفص يقول:أمحد بن حفص البخار 
 يكون له صيت وذكر. 

ثر من ثالثني عاملا من علماء وقال حممد: مسعت أاب سهل حممودا الشافعي يقول: مسعت أك
 إمساعيل.مصر، يقولون: حاجتنا من الدنيا النظر يف )اتريخ( حممد بن 

 -يعين: الدارمي-وقال حممد: حدثين صاحل بن يونس، قال: سئل عبد هللا بن عبد الرمحن 
 عن حديث سامل بن أيب حفصة ، فقال: كتبناه مع حممد، وحممد يقول: سامل ضعيف.

 قال: حممد أبصر مين. ت؟قول أن: ما تفقيل له
)ال يكذب الكاذب إال من  قال: وسئل عبد هللا بن عبد الرمحن عن حديث حممد بن كعب: 
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وقيل له: حممد يزعم أن هذا صحيح، فقال: حممد أبصر مين، ألن مهه   مهانة نفسه عليه (.
عن هللا ما  النظر يف احلديث، وأان مشغول مريض، مث قال: حممد أكيس خلق هللا، إنه عقل 

ه وبصره ومسعه، أمره به، وهنى عنه يف كتابه، وعلى لسان نبيه، إذا قرأ حممد القرآن، شغل قلب
 وتفكر يف أمثاله، وعرف حالله وحرامه . 

وقال: كتب إيل سليمان بن جمالد: إين سألت عبد هللا بن عبد الرمحن السمرقندي عن حممد، 
 غوصنا، وأكثران طلبا. فقال: حممد بن إمساعيل أعلمنا وأفقهنا وأ

قول: مل يكن يشبه  وقال: مسعت أاب سعيد املؤدب يقول: مسعت عبد هللا بن عبد الرمحن ي
 طلب حممد للحديث طلبنا، كان إذا نظر يف حديث رجل أنزفه.

وقال: حدثين إسحاق وراق عبد هللا بن عبد الرمحن، قال: سألين عبد هللا عن كتاب 
اعيل، فقال: امحله ألنظر فيه، فأخذ الكتاب مين، وحبسه )األدب( من تصنيف حممد بن إمس

 : هل رأيت فيه حشوا، أو حديثا ضعيفا؟ ثالثة أشهر، فلما أخذت منه، قلت
 فقال ابن إمساعيل: ال يقرأ على الناس إال احلديث الصحيح ، وهل ينكر على حممد؟! 

ل آية من آايت هللا  وقال: مسعت أاب الطيب حامت بن منصور الكسي يقول: حممد بن إمساعي
 يف بصره ونفاذه من العلم. 

ول: مسعت رجاء احلافظ يقول: فضل حممد بن  قال: ومسعت أاب عمرو املستنري بن عتيق يق
فقال له رجل: اي أاب حممد، كل ذلك  العلماء كفضل الرجال على النساء.إمساعيل على 

 فقال: هو آية من آايت هللا ميشي على ظهر األرض. مبرة؟!
  -قتيبة يعين:-ء البغالين ومسعت حممد بن يوسف يقول: سأل أبو عبد هللا أاب رجا قال:

فقال: منذ كتبتها ما عرضتها على أحد، فإن احتسبت ونظرت   اديث ابن عيينة،إخراج أح
فيها، وعلمت على اخلطأ منها فعلت، وإال مل أحدث هبا، ألين ال آمن أن يكون فيها بعض  

ن كثريا، وكان الناس يعارضون كتبهم، فيصحح بعضهم من بعض، اخلطأ، وذلك أن الزحام كا 
 اري بذلك، وقال: وفقت.وتركت كتايب كما هو، فسر البخ

ىل اجمللس، ويعلم على مث أخذ خيتلف إليه كل يوم صالة الغداة، فينظر فيه إىل وقت خروجه إ
ا  بد هللا، هذا مم فقال: اي أاب ع، اري رد على أيب رجاء يوما حديثافسمعت البخ اخلطأ منه.

 در أغريه. كتب عين أهل بغداد، وعليه عالمة حيىي بن معني، وأمحد بن حنبل، فال أق
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فقال له أبو عبد هللا: إمنا كتب أولئك عنك ألنك كنت جمتازا، وأان قد كتبت هذا عن عدة 
على ما أقول لك، كتبته عن حيىي بن بكري، وابن أيب مرمي، وكاتب الليث عن الليث، فرجع 

 أبو رجاء، وفهم قوله، وخضع له.
ن بن شجاع ببلخ ميشيان مع  قال: ومسعت حممد بن يوسف يقول: كان زكراي اللؤلؤي واحلس 

 أيب عبد هللا إىل املشايخ إجالال له وإكراما. 
قال: ومسعت حاشد بن إمساعيل يقول: رأيت إسحاق بن راهويه جالسا على السرير، وحممد  

: حدثنا عبد الرزاق حىت مر على حديث، فأنكر عليه حممد،  بن إمساعيل معه وإسحاق يقول
و بن زرارة وحممد بن رافع عند حممد بن إمساعيل يسأالنه  مث رأيت عمر  فرجع إىل قول حممد.

عن أيب عبد هللا، فإنه أفقه منا وأعلم  عن علل احلديث، فلما قاما قاال ملن حضر: ال ختدعوا 
بن زرارة مث، وهو  يقول: كنا عند إسحاق وعمرو   قال: ومسعت حاشد بن عبد هللار. وأبص

 ن عنه، وإسحاق يقول: هو أبصر مين. يستملي على البخاري، وأصحاب احلديث يكتبو 
وقال: حدثين حممد بن يوسف قال: كنا مع أيب عبد هللا عند حممد   وكان حممد يومئذ شااب. 

 خلق هللا يف زماننا.  بن بشار، فسأله حممد بن بشار عن حديث، فأجابه، فقال: هذا أفقه
ن وكيعا وابن عيينة  قال: ومسعت سليم بن جماهد يقول: لو أ وأشار إىل حممد بن إمساعيل.

قال: ومسعت أاب عبد هللا   وابن املبارك كانوا يف األحياء الحتاجوا إىل حممد بن إمساعيل.
لك ما دمت  يقول: قال يل إمساعيل بن أيب أويس: انظر يف كتيب وما أملكه لك، وأان شاكر

عبد هللا  وقال: قال يل أبو عمرو الكرماين: مسعت عمرو بن علي الصرييف يقول: أبو  حيا.
فحكيت ملهيار ابلبصرة عن قتيبة بن سعيد أنه قال: رحل إيل   صديقي، ليس خبراسان مثله.

 من شرق األرض وغرهبا، فما رحل إيل مثل حممد بن إمساعيل، فقال مهيار: صدق. 
حيىي بن معني، ومها خيتلفان مجيعا إىل حممد بن إمساعيل، فرأيت حيىي ينقاد له يف  أان رأيته مع 

وقال: مسعت أاب سعيد األشج، وخرج إلينا يف غداة ابردة، وهو يرتعد من الربد،  املعرفة.
فقلت: مثل ذا يكون يف اخلريف والربيع، ورمبا منسي  فقال: أيكون عندكم مثل ذا الربد؟

 فقال يل: من أي خراسان أنت؟ وحنتاج إىل الفأس يف نقب اجلمد.  والنهر جار، فنصبح 
ل له ابنه: هو من وطن حممد بن إمساعيل، فقال له: إذا قدم عليك من فقا قلت: من خبارى.

 يتوسل به فاعرف له حقه، فإنه إمام.
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وقال: مسعت أمحد بن عبد هللا بن اثبت الشاشي، مسعت إمساعيل بن أيب أويس يقول: ما 
ة، فقال يل: أأتذن يل أن عين أحد ما أخذ عين حممد، نظر إىل كتيب، فرآها دارسأخذ 
 فاستخرج عامة حديثي هبذه العلة. فقلت: نعم. ها؟أجدد

وقال: مسعت أاب إسحاق املروزي يقول: دخلت على علي بن حجر ساعة ودعه عبد هللا بن  
ن ما شئت، وقل يف علم حممد عبد الرمحن، فسمعته يقول: قل يف أدب عبد هللا بن عبد الرمح

د هللا وحممد، فسمع بعض وقال: مسعت حممد بن الليث يقول: وذكر عنده عب ما شئت.
اجلماعة يفضل عبد هللا على حممد، فقال: إذا قدمتوه فقدموه يف الشعر والعربية، وال تقدموه 

رمحن يدس إيل  وقال: مسعت حاشد بن إمساعيل يقول: كان عبد هللا بن عبد ال عليه يف العلم.
يشتهي أن ال يعلم أعرضها على حممد، وكان  أحاديث من أحاديثه املشكلة عليه، يسألين أن 

كان حممد يف    وعن قتيبة قال: لو . حممد، فكنت إذا عرضت عليه شيئا يقول: من مث جاءت؟
وقال حممد بن يوسف اهلمذاين: كنا عند قتيبة بن سعيد، فجاء رجل   الصحابة لكان آية.

ه إىل  يقال له: أبو يعقوب، فسأله عن حممد بن إمساعيل، فنكس رأسه، مث رفعشعراين
، فقال: اي هؤالء، نظرت يف احلديث، ونظرت يف الرأي، وجالست الفقهاء والزهاد السماء

 والعباد، ما رأيت منذ عقلت مثل حممد بن إمساعيل.
عند الصحابة يف صدقه  وقال حاشد بن إمساعيل: مسعت قتيبة يقول: مثل حممد بن إمساعيل 

 وورعه كما كان عمر يف الصحابة . 
من خراسان مثل حممد بن   أمحد بن حنبل يقول: مل جيئنا وقال حاشد بن إمساعيل: مسعت

 وروينا عن أيب حامت الرازي قال: حممد بن إمساعيل أعلم من دخل العراق. إمساعيل.
ام أهل احلديث، مسع ببخارى هارون  وقال أبو عبد هللا احلاكم: حممد بن إمساعيل البخاري إم
 بن األشعث، وحممد بن سالم، ومسى خلقا من شيوخه. 

مث قال: مسعت أاب الطيب حممد بن أمحد املذكر، مسعت أاب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية  
وأحفظ له   -صلى هللا عليه وسلم-يقول: ما رأيت حتت أدمي السماء أعلم حبديث رسول هللا 

مث قال احلاكم: مسعت حممد بن يعقوب احلافظ يقول: مسعت أيب   ل.مد بن إمساعيمن حم
 احلجاج بني يدي البخاري يسأله سؤال الصيب .  يقول: رأيت مسلم بن

مث قال: مسعت احلسن بن أمحد الشيباين املعدل، مسعت أمحد بن محدون يقول: رأيت حممد  
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سأله عن األسامي والكىن بن إمساعيل يف جنازة سعيد بن مروان، وحممد بن حيىي الذهلي ي
  1﴾ قل هو هللا أحد﴿أ: والعلل، وحممد بن إمساعيل مير فيه مثل السهم  ، كأنه يقر 

أخربان حممد بن خالد املطوعي ببخارى، حدثنا مسبح بن سعيد البخاري، مسعت عبد هللا بن 
أمجع من عبد الرمحن السمرقندي يقول: قد رأيت العلماء ابحلجاز والعراقني، فما رأيت فيهم 

جاء إىل  وقال حممد بن محدون بن رستم: مسعت مسلم بن احلجاج، و  حممد بن إمساعيل .
البخاري فقال: دعين أقبل رجليك اي أستاذ األستاذين، وسيد احملدثني، وطبيب احلديث يف 

وقال أبو عيسى الرتمذي: مل أر ابلعراق وال خبراسان يف معىن العلل والتاريخ ومعرفة . علله
وقال أبو عيسى الرتمذي: كان حممد بن إمساعيل عند . يد أعلم من حممد بن إمساعيلاألسان

قال  بد هللا بن منري، فلما قام من عنده قال له: اي أاب عبد هللا، جعلك هللا زين هذه األمة.ع
 الرتمذي: استجيب له فيه .

لعراق، قدمته .... قيل: إن البخاري ملا قدم من ا2قلت: ابن منري من كبار الزهاد، قال
 ، وازدمحوا عليه، وابلغوا يف بره. اآلخرة، وتلقاه الناس 

 يف ذلك، فقال: كيف لو رأيتم يوم دخولنا البصرة ؟قيل له 
وقال أبو علي صاحل بن حممد جزرة: كان حممد بن إمساعيل جيلس ببغداد، وكنت أستملي  

 له، وجيتمع يف جملسه أكثر من عشرين ألفا.
خلف النسفي: سألت أاب علي صاحل بن حممد، عن الدارمي وحممد بن  وقال عبد املؤمن بن 

 رعة، فقال: أعلمهم ابحلديث حممد، وأحفظهم أبو زرعة. إمساعيل وأيب ز 
وقال إسحاق بن زبرك  : مسعت حممد بن إدريس الرازي يقول يف سنة سبع وأربعني ومائتني: 

قدم العراق أعلم منه، فقدم علينا يقدم عليكم رجل من خراسان مل خيرج منها أحفظ منه، وال 
موسى بن هارون احلافظ: لو أن أهل  وقال أبو سعيد حامت بن حممد: قال البخاري .

 اإلسالم اجتمعوا على أن ينصبوا آخر مثل حممد بن إمساعيل ما قدروا عليه.
 وقال أبو العباس حممد بن عبد الرمحن الفقيه الدغويل: كتب أهل بغداد إىل البخاري: 

 

 [ . 1]اإلخالص: 1

در ثلث سطر، وجاء يف " مقدمة الفتح ": وقال محدويه بن ض يف كال االصلني ققال احملقق: بيا 2
 اخلطاب: ملا قدم البخاري قدمته األخرية ... 
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 سلمون خبري ما بقيت هلم ... وليس بعدك خري حني تفتقد امل
ه أبو عبد هللا حممد بن سئل أبو زرعة عن ابن هليعة، فقال: تركوقال أبو بكر اخلطيب: 

فذكر ذلك أليب عبد هللا،   محيد، فقال: تركه أبو عبد هللا. وسئل عن حممد بن إمساعيل.
 فقال: بره لنا قدمي. 

ل، أبو زرعة أو حممد بن  بن الفضل الرازي الصائغ: أيهما أفضقال اخلطيب: وسئل العباس 
تقيت مع حممد بن إمساعيل بني حلوان وبغداد، فرجعت معه مرحلة،  فقال: ال إمساعيل؟

 وجهدت أن أجيء حبديث ال يعرفه، فما أمكنين، وأان أغرب على أيب زرعة عدد شعره .
اجلعفي طلب العلم، وجالس الناس،  وقال أمحد بن سيار يف )اترخيه( : حممد بن إمساعيل 

 ملعرفة، واحلفظ، وكان يتفقه . ورحل يف احلديث، ومهر فيه وأبصر، وكان حسن ا
 قال عبد الرمحن بن أيب حامت: رأيت أيب يطنب يف مدح أمحد بن سيار، ويذكره ابلعلم والفقه. 

ىل الشاش، وذكر عمر بن حفص األشقر، قال: ملا قدم رجاء بن مرجى خبارى يريد اخلروج إ
 عبد هللا حممد بن  نزل الرابط، وسار إليه مشاخينا، وسرت فيمن سار إليه، فسألين عن أيب

علينا، وانقضى اجمللس، ومل  إمساعيل، فأخربته بسالمته، وقلت: لعله جييئك الساعة، فأملى
 فلما كان اليوم الثاين مل جيئه.  جيئ.

 مل يران أهال للزايرة، فمروا بنا إليه نقض فلما كان اليوم الثالث قال رجاء: إن أاب عبد هللا 
فجئنا جبماعتنا إليه، فقال رجاء: اي أاب عبد   -املرتغم عليه وكان ك -حقه، فإين على اخلروج 

 ، فإين على اخلروج.هللا، كنت ابألشواق إليك، وأشتهي أن تذكر شيئا من احلديث
يب إىل أن سكت  عبد هللا جي فألقى عليه رجاء شيئا من حديث أيوب، وأبو قال: ما شئت.

ء مل نذكره، فأخذ حممد يلقي، ويقول فقال أليب عبد هللا: ترى بقي شي رجاء عن اإللقاء.
 رجاء: من روى هذا؟ وأبو عبد هللا جييء إبسناده إىل أن ألقى قريبا من بضعة عشر حديثا. 

لتغري فيه، فقطع وتغري رجاء تغريا شديدا، وحانت من أيب عبد هللا نظرة إىل وجهه، فعرف ا
قيته، إال أين خشيت أن  فلما خرج رجاء قال حممد: أردت أن أبلغ به ضعف ما أل احلديث.

 يدخله شيء، فأمسكت.
وقال خلف بن حممد: مسعت أاب عمرو أمحد بن نصر اخلفاف يقول: حممد بن إمساعيل أعلم 

فيه شيئا،   ن قالابحلديث من إسحاق بن راهويه وأمحد بن حنبل وغريمها بعشرين درجة؛ وم
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 لنقي العامل الذي مل أر مثله.مث قال: حدثنا حممد بن إمساعيل التقي ا  فمين عليه ألف لعنة.
وروي عن احلسني بن حممد املعروف بعبيد العجل، قال: ما رأيت مثل حممد بن إمساعيل، ومل 

 يكن مسلم بن احلجاج يبلغ حممد بن إمساعيل.
ن إىل حممد أي شيء يقول، جيلسون إىل جنبه، فذكر لعبيد ورأيت أاب زرعة وأاب حامت يستمعا

، فقال: ما له وحملمد بن إمساعيل؟ كان حممد بن إمساعيل أمة من العجل قصة حممد بن حيىي
 األمم، وكان أعلم من حممد بن حيىي بكذا وكذا، وكان دينا فاضال حيسن كل شيء . 

احلجاج، وجاء إىل البخاري،   وقال أبو حامد أمحد بن محدون القصار: مسعت مسلم بن
 فقبل بني عينيه، وقال: دعين أقبل رجليك.

حدثك حممد بن سالم، حدثنا خملد بن يزيد احلراين، أخربان ابن جريج عن موسى  مث قال:
يف كفارة  -صلى هللا عليه وسلم-بن عقبة عن سهيل، عن أبيه عن أيب هريرة، عن النيب 

ث مليح، وال أعلم هبذا اإلسناد يف  اعيل: هذا حدي قال حممد بن إمس اجمللس ، فما علته؟
ث الواحد يف هذا الباب، إال أنه معلول حدثنا به موسى بن  الدنيا حديثا غري هذا احلدي 

إمساعيل، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل، عن عون بن عبد هللا قوله، قال حممد: وهذا أوىل، 
بغضك إال حاسد، وأشهد  سلم: ال يفقال له م ى بن عقبة مساع من سهيل. فإنه ال يذكر ملوس

 أنه ليس يف الدنيا مثلك.
بن األخرم: مسعت أصحابنا يقولون: ملا قدم البخاري نيسابور استقبله  وقال حممد بن يعقوب 

 أربعة آالف رجل ركباان على اخليل، سوى من ركب بغال أو محارا وسوى الرجالة.
 صدر حممد بن إمساعيل.وقال عبد هللا بن محاد اآلملي: وددت أين شعرة يف 

الن: كان أهل املعرفة ابلبصرة  وقال حممد بن أيب حامت، مسعت حاشد بن إمساعيل وآخر يقو 
يعدون خلف البخاري يف طلب احلديث، وهو شاب حىت يغلبوه على نفسه، وجيلسوه يف  

 بعض الطريق، فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه. 
 شااب مل خيرج وجهه .  قاال: وكان أبو عبد هللا عند ذلك 

عبد األول بن عيسى، أخربان عبد  أخربين احلسن بن علي، أخربان عبد هللا بن عمر، أخربان 
هللا بن حممد األنصاري، أخربان أمحد بن حممد بن إمساعيل املهدوي، مسعت خالد بن عبد هللا  

قيه يقول: كنت املروزي، مسعت أاب سهل حممد بن أمحد املروزي، مسعت أاب زيد املروزي الف
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قال يل: اي أاب زيد، إىل مىت ف -صلى هللا عليه وسلم-انئما بني الركن واملقام، فرأيت النيب 
قال: )جامع(   فقلت: اي رسول هللا وما كتابك؟ س كتاب الشافعي، وال تدرس كتايب؟تدر 

  .حممد بن إمساعيل
جمهول، مل   ال: البخاريمنقولة عن أيب اخلطاب بن دحية، أن الرملي الكذابة ق و دت فا د 

ذا وفجر، والتقم احلجر، بل  قال أبو اخلطاب: وهللا كذب يف ه يرو عنه سوى الفربري.
البخاري مشهور ابلعلم ومحله؛ جممع على حفظه ونبله، جاب البالد، وطلب الرواية  

واإلسناد. روى عنه مجاعة من العلماء إىل أن قال: وأما كتابه فقد عرضه على حافظ زمانه  
 . 1يب زرعة، فقال: كتابك كله صحيح إال ثالثة أحاديثأ

 وور ه وصالحه ذك   با ته وفض ه 
قال احلاكم: حدثنا حممد بن خالد املطوعي، حدثنا مسبح بن سعيد قال: كان حممد بن  

 إمساعيل خيتم يف رمضان يف النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد الرتوايح كل ثالث ليال خبتمة . 
 : مسعت أاب عبد هللا البخاري يقول: أرجو أن ألقى هللا وال حياسبين أينوقال بكر بن منري

 اغتبت أحدا . 
ومن نظر ىف كالمه يف اجلرح والتعديل علم ورعه يف الكالم يف  -رمحه هللا-قلت: صدق 

الناس، وإنصافه فيمن يضعفه، فإنه أكثر ما يقول: منكر احلديث، سكتوا عنه، فيه نظر ،  
 يقول: فالن كذاب، أو كان يضع احلديث. وحنو هذا. وقل أن

 حديثه نظر، فهو متهم واه. حىت إنه قال: إذا قلت: فالن يف 
 وهذا معىن قوله: ال حياسبين هللا أين اغتبت أحدا، وهذا هو وهللا غاية الورع. 

يقول: ال يكون يل خصم يف  -يعين: البخاري -قال حممد بن أيب حامت الوراق: مسعته 
 

مغاير ما نصه: هذه من غلطات ابن دحية وومهه، جاء يف األصل حاشية خبط  : لكتابقال حمقق ا  1
عة بكثري فإن الذي عرض كتابه على أيب زرعة مسلم ال البخاري، مث إن البخاري أحفظ من أيب زر 

 وأعلم، فهو أوىل منه أبن يكون حافظ زمانه. 
، وعجب 423رمجة مسلم يف الصفحة  قلت: وما يف هذه احلاشية هو الصواب كما سيذكره املؤلف يف ت

 من املصنف رمحه هللا كيف فاته التنبيه هنا على هذا الوهم. 
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ن بعض الناس ينقمون عليك يف كتاب )التاريخ( ويقولون: فيه اغتياب اآلخرة، فقلت: إ
-صلى هللا عليه وسلم-، فقال: إمنا روينا ذلك رواية مل نقله من عند أنفسنا، قال النيب الناس

 : )بئس موىل العشرية( يعين: حديث عائشة  . 
 ومسعته يقول: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها. 

 كل ما ، وكان ال يوقظين يفكان أبو عبد هللا يصلي يف وقت السحر ثالث عشرة ركعةقال: و 
قال: أنت شاب، وال أحب أن أفسد  أراك حتمل على نفسك، ومل توقظين.فقلت:  يقوم.

وقال غنجار: حدثنا أبو عمرو أمحد بن املقرئ، مسعت بكر بن منري قال: كان   عليك نومك.
فلما قضى الصالة، قال:   لة، فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة.حممد بن إمساعيل يصلي ذات لي

وقال حممد بن أيب حامت: دعي حممد بن إمساعيل إىل بستان بعض . اينانظروا أيش آذ
أصحابه، فلما صلى ابلقوم الظهر، قام يتطوع، فلما فرغ من صالته، رفع ذيل قميصه، فقال 

زنبور قد أبره يف ستة عشر أو سبعة  لبعض من معه: انظر هل ترى حتت قميصي شيئا؟ فإذا 
مل خترج من الصالة  قال له بعض القوم: كيفف شر موضعا، وقد تورم من ذلك جسده.ع

 .قال: كنت يف سورة، فأحببت أن أمتها  أول ما أبرك؟
وقال: مسعت عبد هللا بن سعيد بن جعفر يقول: مسعت العلماء ابلبصرة يقولون: ما يف الدنيا  

 يل يف املعرفة والصالح.مثل حممد بن إمساع
هللا بن محاد اآلملي قال: وددت أين    وقال أبو جعفر حممد بن يوسف الوراق: حدثنا عبد 

 شعرة يف صدر حممد بن إمساعيل.
أر  وقال أبو عمرو أمحد بن نصر اخلفاف: حدثنا حممد بن إمساعيل التقي النقي العامل الذي مل 

، مسعت لبزاز: مسعت احلسن بن حممد بن جابروقال احلاكم: حدثنا حممد بن حامد ا .مثله
البخاري نيسابور يقول: اذهبوا إىل هذا الرجل الصاحل، فامسعوا  حممد بن حيىي الذهلي ملا ورد

وقال ابن عدي: مسعت عبد القدوس بن عبد اجلبار السمرقندي يقول: جاء حممد إىل   منه.
ي األرض مبا لهم إنه قد ضاقت عل أقرابئه خبرتنك، فسمعته يدعو ليلة إذ فرغ من ورده: ال 

 مات.فما مت الشهر حىت  رحبت، فاقبضين إليك.
 وقد ذكران أنه ملا ألف )الصحيح( كان يصلي ركعتني عند كل ترمجة. 

يف النوم،   -صلى هللا عليه وسلم-وروى اخلطيب إبسناده، عن الفربري، قال: رأيت النيب 
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 فقال يل: أين تريد؟
 يل البخاري، فقال: أقرئه مين السالم.فقلت: أريد حممد بن إمساع

ىل الدرب الذي يؤدي  ما إىل الرمي، وحنن بفربر، فخرجنا إوقال حممد بن أيب حامت: ركبنا يو 
ورادة،  فجعلنا نرمي، وأصاب سهم أيب عبد هللا وتد القنطرة الذي على هنر  ، إىل الفرضة

 ، وترك الرمي.لسهم من الوتدفلما رآه أبو عبد هللا نزل عن دابته، فأخرج ا فانشق الوتد.
 يك حاجة تقضيها؟فقال يل: اي أاب جعفر، يل إل ورجعنا معه إىل املنزل، وقال لنا: ارجعوا. 

فقال ملن معنا: اذهبوا مع أيب  قال: حاجة مهمة، وهو يتنفس الصعداء. قلت: أمرك طاعة.
قلت:  ها؟ءقال يل: تضمن قضا فقلت: أية حاجة هي؟ لى ما سألته. جعفر حىت تعينوه ع

قال: ينبغي أن تصري إىل صاحب القنطرة، فتقول له: إان قد أخللنا   نعم، على الرأس والعني.
ابلوتد، فنحب أن أتذن لنا يف إقامة بدله، أو أتخذ مثنه، وجتعلنا يف حل مما كان منا، وكان  

 صاحب القنطرة محيد بن األخضر الفربري.
يع ملكي له: أنت يف حل مما كان منك، وقال مجفقال يل: أبلغ أاب عبد هللا السالم، وقل 

لك الفداء، وإن قلت: نفسي، أكون قد كذبت غري أين مل أكن أحب أن حتتشمين يف وتد  
فأبلغته رسالته، فتهلل وجهه، واستنار، وأظهر سرورا، وقرأ يف ذلك اليوم على  أو يف ملكي

 الغرابء حنوا من مخس مائة حديث، وتصدق بثالث مائة درهم.
 فقال: من أي شيء؟  اجعلين يف حل اي أاب معشر. ضرير:ال: ومسعته يقول أليب معشر الق

حترك رأسك ويدك، فتبسمت   قال: رويت يوما حديثا، فنظرت إليك، وقد أعجبت به، وأنت
 قال: أنت يف حل، رمحك هللا اي أاب عبد هللا. من ذلك.

 فه كتاب )التفسري(. قال: ورأيته استلقى على قفاه يوما، وحنن بفربر يف تصني
فقلت له: إين أراك تقول: إين ما أثبت   اليوم يف كثرة إخراج احلديث. وأتعب نفسه ذلك 

قال: أتعبنا أنفسنا اليوم، وهذا  عقلت، فما الفائدة يف االستلقاء؟شيئا، بغري علم قط منذ 
،  ثغر من الثغور، خشيت أن حيدث حدث من أمر العدو، فأحببت أن أسرتيح، وآخذ أهبة

قال: وكان يركب إىل الرمي كثريا، فما أعلمين رأيته يف  . فإن غافصنا العدو كان بنا حراك
طول ما صحبته أخطأ سهمه اهلدف إال مرتني، فكان يصيب اهلدف يف كل ذلك، وكان ال  

قال: كرهت أن  قلت: ومل ذاك؟ ط، وال القنابرى.قال: ومسعته يقول: ما أكلت كرااث ق يسبق.
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 قال: نعم. قلت: وكذلك البصل الينء؟ نتنهما. ن أوذي من معي م
قال: وحدثين حممد بن العباس الفربري، قال: كنت جالسا مع أيب عبد هللا البخاري بفربر يف  

املسجد، فدفعت من حليته قذاة مثل الذرة أذكرها، فأردت أن ألقيها يف املسجد، فقال: 
ب  كثريا، فخاف ماليل، فقال: طقال: وأملى يوما علي حديثا  . ألقها خارجا من املسجد

فإن أهل املالهي يف مالهيهم، وأهل الصناعات يف صناعاهتم، والتجار يف جتاراهتم،   نفسا،
 وأصحابه. -صلى هللا عليه وسلم-وأنت مع النيب 

 فقلت: ليس شيء من هذا، يرمحك هللا إال وأان أرى احلظ لنفسي فيه. 
  والثناء عليه. فيه ذكر الدنيا إال بدأت حبمد هللا  قال: ومسعته يقول: ما أردت أن أتكلم بكالم

قال: سبحان هللا، ما ذكرت أحدا بسوء   وقال له بعض أصحابه: يقولون: إنك تناولت فالان. 
 إال أن أقول ساهيا، وما خيرج اسم فالن من صحيفيت يوم القيامة.

ب البستان  قال: وضيفه بعض أصحابه يف بستان له، وضيفنا معه، فلما جلسنا أعجب صاح
 ل جمالس فيه، وأجرى املاء يف أهناره. بستانه، وذلك أنه كان عم 

 فقال: هذه احلياة الدنيا.  ل له: اي أاب عبد هللا، كيف ترى؟فقا
قال: وكان أليب عبد هللا غرمي قطع عليه ماال كثريا، فبلغه أنه قدم آمل، وحنن عنده بفربر،  

مكانه بفربر،   مث بلغ غرميه ليس لنا أن نروعه. ل: فقا فقلنا له: ينبغي أن تعرب وأتخذه مبالك.
فخرج إىل خوارزم، فقلنا: ينبغي أن تقول أليب سلمة الكشاين عامل آمل ليكتب إىل خوارزم 

فقال: إن أخذت منهم كتااب طمعوا مين يف كتاب، ولست  يف أخذه، واستخراج حقك منه.
ن عن غري أمره. فكتب إىل وايل فجهدان، فلم أيخذ حىت كلمنا السلطا أبيع ديين بدنياي.

وقال: ال تكونوا أشفق علي من    عبد هللا ذلك، وجد وجدا شديدا.زم. فلما أبلغ أابخوار 
وكتب كتااب، وأردف تلك الكتب بكتب، وكتب إىل بعض أصحابه خبوارزم أن ال   نفسي.

 فرجع غرميه إىل آمل، وقصد إىل انحية مرو.  لغرميه إال خبري.يتعرض 
  خرج يف طلب غرمي له. جار، وأخرب السلطان أبن أاب عبد هللا فاجتمع الت

ه كل  فأراد السلطان التشديد على غرميه، وكره ذلك أبو عبد هللا، وصاحل غرميه على أن يعطي
 وكان املال مخسة وعشرين ألفا. سنة عشرة دراهم شيئا يسريا.

 ومل يصل من ذلك املال إىل درهم، وال إىل أكثر منه . 
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 توليت شراء شيء وال بيعه قط. أاب عبد هللا، يقول: ما  قال: ومسعت
قال: ملا فيه من الزايدة والنقصان والتخليط، فخشيت   فقلت له: كيف وقد أحل هللا البيع؟

قال: كنت  ارك ومبايعتك؟قلت: فمن كان يتوىل أمرك يف أسف إن توليت أن أستوي بغريي.
 أمحد بن حفص، يقول: دخلت قال: ومسعت حممد بن خداش يقول: مسعت. أكفى ذلك 

مها  والد أيب عبد هللا عند موته، فقال: ال أعلم من مايل در  -يعين: إمساعيل-على أيب احلسن 
 قال أمحد: فتصاغرت إيل نفسي عند ذلك. من حرام، وال درمها من شبهة.

 مث قال أبو عبد هللا: أصدق ما يكون الرجل عند املوت.
معته يقول: مل أمسح ذكري نزال، فلبث فيه طويال، فس قال: وكان أبو عبد هللا اكرتى م

 فقيل له: مل؟ قال: ألن املنزل لغريي.  ائط، وال ابألرض يف ذلك املنزل.ابحل
 قال: وقال يل أبو عبد هللا يوما بفربر: بلغين أن خناسا قدم جبواري، فتصري معي؟ 

 قلت: نعم، فصران إليه فأخرج جواري حساان صباحا. 
س ذقنها فقال: اشرت ا شحم، فنظر إليها، فمن جارية خزرية دميمة عليهمث خرج من خالهل

فقلت: هذه دميمة قبيحة ال تصلح، والاليت نظران إليهن ميكن شراءهن بثمن  هذه لنا منه.
 فقال: اشرت هذه، فإين قد مسست ذقنها، وال أحب أن أمس جارية، مث ال أشرتيها.  هذه.

 تزل عنده حىت أخرجها معه  مث مل ملعرفة.ما قال أهل ائة درهم على فاشرتاها بغالء مخس ما
 إىل نيسابور. 

وقد ذكر معناها  -وقال غنجار: أنبأان أبو عمرو أمحد بن حممد املقرئ: مسعت بكر بن منري 
قال: كان محل إىل البخاري بضاعة أنفذها إليه ابنه   -حممد بن أيب حامت، واللفظ لبكر 

 فقال: انصرفوا الليلة.، رهمفطلبوها بربح مخسة آالف د، هأمحد، فاجتمع بعض التجار إلي
فجاءه من الغد جتار آخرون، فطلبوا منه البضاعة بربح عشرة آالف. فقال: إين نويت بيعها  

 للذين أتوا البارحة . 
وقال غنجار: حدثنا إبراهيم بن محد املالمحي، مسعت حممد بن صابر بن كاتب، مسعت عمر 

ففقدانه أايما، مث وجدانه يف بيت   مع البخاري ابلبصرة نكتب،بن حفص األشقر قال: كنا 
 وهو عراين، وقد نفد ما عنده، فجمعنا له الدراهم، وكسوانه . 

لة إذا دعا  وقال حممد بن أيب حامت: مسعت أاب عبد هللا يقول: ما ينبغي للمسلم أن يكون حبا
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شيخ من نفسك؛ أو ها اللك أيفقالت له امرأة أخيه حبضريت: فهل تبينت ذ، مل يستجب له
قال: نعم، دعوت ريب عز وجل مرتني، فاستجاب يل، فلن أحب أن أدعو بعد  ت؟جرب

حاجة املسلم إىل   مث قال: ما  ن حسنايت، أو يعجل يل يف الدنيا.ذلك، فلعله ينقص م
 الكذب والبخل؟! 

ت  وقال حممد بن أيب حامت: مسعت البخاري يقول: خرجت إىل آدم بن أيب إايس، فتخلف
فلما كان اليوم الثالث أاتين   اول احلشيش، وال أخرب بذلك أحدا.ن عين نفقيت، حىت جعلت أت

 آت مل أعرفه، فناولين صرة داننري، وقال: أنفق على نفسك. 
وقال حممد بن أيب حامت: مسعت احلسني بن حممد السمرقندي يقول: كان حممد بن إمساعيل 

لكالم، وكان ال  صال احملمودة: كان قليل اخمصوصا بثالث خصال مع ما كان فيه من اخل
 يطمع فيما عند الناس، وكان ال يشتغل أبمور الناس، كل شغله كان يف العلم. 

وقال: مسعت سليم بن جماهد يقول: ما بقي أحد يعلم الناس احلديث حسبة غري حممد بن  
ني  أحاديث، ويبإمساعيل، ورأيت سليم بن جماهد يسأل أاب عبد هللا أن حيدثه كل يوم بثالثة 

 وكان أقام يف تلك الدفعة مجعة.، فأجابه إىل ذلك قدر مقامه وتفاسريها وعللها. له معانيها 
ومسعت سليما يقول: ما رأيت بعيين منذ ستني سنة أفقه، وال أورع، وال أزهد يف الدنيا، من  

كان يسوي  قال عبد اجمليد بن إبراهيم: ما رأيت مثل حممد بن إمساعيل،  . حممد بن إمساعيل
 يف.بني القوي والضع

 ذك  ك مه ومساحته وص ته وغري ذلك
 قال حممد بن أيب حامت: كانت له قطعة أرض يكريها كل سنة بسبع مائة درهم.

فكان ذلك املكرتي رمبا محل منها إىل أيب عبد هللا قثاة أو قثاتني، ألن أاب عبد هللا كان معجبا 
مائة درهم كل سنة حلمله   خ أحياان، فكان يهب للرجلابلقثاء النضيج، وكان يؤثره على البطي

 القثاء إليه أحياان. 
هم، فأنفقت كل ذلك يف طلب قال: ومسعته يقول: كنت أستغل كل شهر مخس مائة در 

فقلت: كم بني من ينفق على هذا الوجه، وبني من كان خلوا من املال، فجمع  العلم.
 وكسب ابلعلم، حىت اجتمع له. 
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 1  ﴾قىما عند هللا خري وأب﴿ :فقال أبو عبد هللا
قال: وكنا بفربر، وكان أبو عبد هللا يبين رابطا مما يلي خبارى، فاجتمع بشر كثري يعينونه على  

هللا، فيقول: هذا الذي    ذلك، وكان ينقل اللنب، فكنت أقول له: إنك تكفى اي أاب عبد
دركت القدور، دعا الناس إىل  مث أخذ ينقل الزنربات معه، وكان ذبح هلم بقرة، فلما أ ينفعنا.

عام، وكان هبا مائة نفس أو أكثر، ومل يكن علم أنه جيتمع ما اجتمع، وكنا أخرجنا معه  الط
من حضر، وفضلت  من فربر خبزا بثالثة دراهم أو أقل، فألقينا بني أيديهم، فأكل مجيع 

 وكان اخلبز إذ ذاك مخسة أمناء بدرهم. أرغفة صاحلة.
ان أيكل أحياان لوزتني  أيكل فيه رقاقة، إمنا ك   رمبا أييت عليه النهار، فالقال: وكان أبو عبد هللا

وكان جيتنب توابل القدور مثل احلمص وغريه، فقال يل يوما شبه املتفرج بصاحبه:   أو ثالاث.
 قلت له: قدر كم؟  تاج يف السنة إىل شيء كثري.اي أاب جعفر، حن

 ، أو مخسة آالف درهم.قال: أحتاج يف السنة إىل أربعة آالف درهم
يتصدق ابلكثري، أيخذ بيده صاحب احلاجة من أهل احلديث، فيناوله ما بني   قال: وكان

 العشرين إىل الثالثني، وأقل وأكثر، من غري أن يشعر بذلك أحد.
وذلك أن الرجل   -ورأيته انول رجال مرارا صرة فيها ثالث مائة درهم ، يسهوكان ال يفارقه ك
و، فقال له أبو عبد هللا: ارفق، واشتغل فأراد أن يدع -كان فيها من بعد أخربين بعدد ما  

 حبديث آخر كيال يعلم بذلك أحد.
 قال: وكنت اشرتيت منزال بتسع مائة وعشرين درمها، فقال: يل إليك حاجة تقضيها؟

قال: ينبغي أن تصري إىل نوح بن أيب شداد الصرييف، وأتخذ منه   لت: نعم، ونعمى عني.ق
 رهم، وحتمله إيل، ففعلت. ألف د

 فقلت: قد قبلته منك وشكرته.  خذه إليك، فاصرفه يف مثن املنزل.: فقال يل
فلما كان بعد ساعة، قلت: عرضت يل  كتابة، وكنا يف تصنيف )اجلامع(. وأقبلنا على ال

 حاجة ال أجرتئ رفعها إليك، فظن أين طمعت يف الزايدة. 
 ك. أكون مأخوذا بسببفإين أخاف أن  فقال: ال حتتشمين، وأخربين مبا حتتاج،

 ابه. آخى بني أصح -صلى هللا عليه وسلم-قال: ألن النيب  قلت له: كيف؟
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فقلت له: قد جعلتك يف حل من مجيع ما تقول، ووهبت  فذكر حديث سعد وعبد الرمحن.
وذلك أنه قال: يل جوار وامرأة، وأنت عزب،  الذي عرضته علي، عنيت املناصفة.  لك املال

 املال وغريه، وأربح عليك يف ذلك.ي جيب علي أن أانصفك لنستوي يف فالذ
أكثر من ذلك إذ أنزلتين من نفسك ما مل تنزل أحدا،   -رمحك هللا  -فقلت له: قد فعلت 

 ل، وقال: ما حاجتك؟وحللت منك حمل الولد، مث حفظ علي حديثي األو 
عض ما  بقبوله، واصرفه يف ب قلت: هذه األلف، أتمر قال: نعم، وأسر بذلك. قلت: تقضيها؟

 ج إليه، فقبله، وذلك أنه ضمن يل قضاء حاجيت. حتتا 
مث جلسنا بعد ذلك بيومني لتصنيف )اجلامع( ، وكتبنا منه ذلك اليوم شيئا كثريا إىل الظهر، 

مث صلينا الظهر، وأقبلنا على الكتابة من غري أن نكون أكلنا شيئا، فرآين ملا كان قرب العصر  
 ملستوحش، فتوهم يف مالال.شبه القلق ا

 كان يب احلصر غري أين مل أكن أقدر على القيام، وكنت أتلوى اهتماما ابحلصر.  وإمنا
فدخل أبو عبد هللا املنزل، وأخرج إيل كاغدة فيها ثالث مائة درهم، وقال: أما إذ مل تقبل مثن 

أايم،   ن بعدمث كا فجهدين، فلم أقبل.، نبغي أن تصرف هذا يف بعض حوائجك املنزل، في
صرف هذه يف شراء اخلضر فقال: ينبغي أن ت، ضا، فناولين عشرين درمهالظهر أيكتبنا إىل ا
 فاشرتيت هبا ما كنت أعلم أنه يالئمه، وبعثت به إليه، وأتيت. ، وحنو ذلك 

 فقال يل: بيض هللا وجهك، ليس فيك حيلة، فال ينبغي لنا أن نعين أنفسنا.
ه مبثل ما تربين، إن كنت  دنيا واآلخرة، فأي رجل يرب خادمفقلت له: إنك قد مجعت خري ال

 ال أعرف هذا؛ فلست أعرف أكثر منه. 
مسعت عبد هللا بن حممد الصاريف يقول: كنت عند أيب عبد هللا ىف منزله، فجاءته جارية،  

 وأرادت دخول املنزل، فعثرت على حمربة بني يديه، فقال هلا: كيف متشني؟
 ا: اذهيب فقد أعتقتك.فبسط يديه، وقال هل ، كيف أمشي؟قالت: إذا مل يكن طريق

قال: إن كانت أغضبتين فإين  قال: فقيل له فيما بعد: اي أاب عبد هللا، أغضبتك اجلارية؟
 أرضيت نفسي مبا فعلت.

وقال عبد هللا بن عدي احلافظ: مسعت احلسن بن احلسني البزاز يقول: رأيت حممد بن  
 يس ابلطويل وال ابلقصري .إمساعيل شيخا حنيف اجلسم، ل
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غنجار: حدثنا أمحد بن حممد بن حسني التميمي، حدثنا أبو يعلى التميمي، مسعت وقال 
جربيل بن ميكائيل مبصر يقول: مسعت البخاري يقول: ملا بلغت خراسان أصبت ببعض 

 ففعلت، فرد هللا علي بصري.  بصري، فعلمين رجل أن أحلق رأسي، وأغلفه ابخلطمي
بفربر احلمام، وكنت أان يف مشلح احلمام، أتعاهد عليه الوراق: دخل أبو عبد هللا  وقال حممد

-ثيابه، فلما خرج انولته ثيابه، فلبسها، مث انولته اخلف، فقال: مسست شيئا فيه شعر النيب 
فتومهت أنه يف   فلم خيربين. فقلت: يف أي موضع هو من اخلف؟ .- عليه وسلمصلى هللا

 البطانة. ساقه بني الظهارة و 
 -رمح ما هللا   -   حيىي ال      ذك  ق ته مع حممد 

قال احلاكم أبو عبد هللا: مسعت حممد بن حامد البزاز قال: مسعت احلسن بن حممد بن جابر  
يقول: مسعت حممد بن حيىي قال لنا ملا ورد حممد بن إمساعيل البخاري نيسابور: اذهبوا إىل 

السماع منه، حىت ظهر اخللل لناس إليه، وأقبلوا على ب افذه هذا الرجل الصاحل فامسعوا منه.
 يف جملس حممد بن حيىي، فحسده بعد ذلك، وتكلم فيه. 

وقال أبو أمحد بن عدي: ذكر يل مجاعة من املشايخ أن حممد بن إمساعيل ملا ورد نيسابور  
بال  اجتمع الناس عليه، حسده بعض من كان يف ذلك الوقت من مشايخ نيسابور ملا رأوا إق

عليه، فقال ألصحاب احلديث: إن حممد بن إمساعيل يقول: اللفظ  الناس إليه، واجتماعهم 
فلما حضر الناس جملس البخاري، قام إليه رجل، فقال:   ابلقرآن خملوق، فامتحنوه يف اجمللس.

فأعرض عنه البخاري   ابلقرآن، خملوق هو أم غري خملوق؟اي أاب عبد هللا، ما تقول يف اللفظ 
د هللا، فأعاد عليه القول، فأعرض عنه، مث قال يف الثالثة،  فقال الرجل: اي أاب عب به.ومل جي

فالتفت إليه البخاري، وقال: القرآن كالم هللا غري خملوق، وأفعال العباد خملوقة واالمتحان 
 وقعد البخاري يف منزله. ، الرجل، وشغب الناس، وتفرقوا عنهفشغب  بدعة.

زيد بن احلسن، أخربان عبد الرمحن بن  القيسي وغريه قالوا: أخربانأنبأان املسلم بن حممد 
حممد، أخربان أمحد بن علي اخلطيب، أخربان أمحد بن حممد بن غالب أبو بكر الربقاين، 
أخربان أبو بكر اإلمساعيلي، أخربان عبد هللا بن حممد بن سيار، حدثين حممد بن مسلم 

عبيد هللا بن سعيد  بور عن اللفظ، فقال: حدثين خشنام قال: سئل حممد بن إمساعيل بنيسا
فمرقوا   قال: أعمال العباد كلها خملوقة. عن حيىي بن سعيد هو القطان -يعين: أاب قدامة-
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  قال: ال أفعل إال أن جتيئوا ل، حىت نعود إليك؟عليه، وقالوا له بعد ذلك: ترجع عن هذا القو 
 ثباته .  مد بن إمساعيلوأعجبين من حم، حبجة فيما تقولون أقوى من حجيت

احلاكم: حدثنا أبو بكر حممد بن أيب اهليثم املطوعي ببخارى، حدثنا حممد بن يوسف   وقال
 الفربري، مسعت حممد بن إمساعيل يقول: أما أفعال العباد فمخلوقة.

بو مالك، عن ربعي، عن فقد حدثنا علي بن عبد هللا، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا أ
 : )إن هللا يصنع كل صانع وصنعته ( . -مصلى هللا عليه وسل -النيب ل قا حذيفة قال:

يقول: ما زلت أمسع  بن سعيد يقول: مسعت حيىي بن سعيدوبه قال: ومسعت عبيد هللا  
اهتم واكتساهبم قال البخاري: حركاهتم وأصو  اد خملوقة .أصحابنا يقولون: إن أفعال العب

ملسطور املكتوب املوعى يف  احف، املبني املثبت يف املصفأما القرآن املتلو ا  وكتابتهم خملوقة.
لذين  قال هللا تعاىل: }بل هو آايت بينات يف صدور ا لوب، فهو كالم هللا ليس مبخلوق.الق

         1.أوتوا العلم{

وقال أبو حامد األعمشي: رأيت حممد بن إمساعيل يف جنازة أيب عثمان سعيد بن مروان،   
األسامي والكىن وعلل احلديث، ومير فيه حممد بن إمساعيل مثل  وحممد بن حيىي يسأله عن

فما أتى على هذا شهر حىت قال حممد بن حيىي: أال من خيتلف إىل جملسه فال   السهم.
وا إلينا من بغداد أنه تكلم يف اللفظ، وهنيناه، فلم ينته، فال تقربوه، ومن خيتلف إلينا، فإهنم كتب

 بن إمساعيل ها هنا مدة، مث خرج إىل خبارى.  يقربه فال يقربنا، فأقام حممد 
القرآن كالم هللا غري خملوق  مسعت حممد بن حيىي الذهلي يقول: وقال أبو حامد بن الشرقي:

زم هذا استغىن عن اللفظ وعما سواه من الكالم يف من مجيع جهاته، وحيث تصرف، فمن ل
ان، وابنت منه امرأته، يستتاب،  القرآن، ومن زعم أن القرآن خملوق فقد كفر، وخرج عن اإلمي

هم، ومن وقف،  فإن اتب، وإال ضربت عنقه، وجعل ماله فيئا بني املسلمني ومل يدفن يف مقابر 
الكفر، ومن زعم أن لفظي ابلقرآن خملوق،   فقال: ال أقول خملوق وال غري خملوق، فقد ضاهى

اعيل البخاري فاهتموه،  ومن ذهب بعد هذا إىل حممد بن إمس فهذا مبتدع، ال جيالس وال يكلم
 ضر جملسه إال من كان على مثل مذهبه.فإنه ال حي
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وقال احلاكم: أخربان حممد بن أيب اهليثم ببخارى، أخربان الفربري، حدثنا البخاري، قال:  
 كالم اليهود والنصارى واجملوس فما رأيت أحدا أضل يف كفرهم من اجلهمية، وإين  نظرت يف

 ألستجهل من ال يكفرهم.
ل غنجار: حدثنا حممد بن أمحد بن حاضر العبسي، حدثنا الفربري، مسعت البخاري وقا

 لوق، ومن قال: خملوق فهو كافر. يقول: القرآن كالم هللا غري خم
ن حممد الوراق، مسعت حممد بن شاذل يقول: ملا وقع بني حممد  وقال احلاكم: حدثنا طاهر ب

أاب عبد هللا، أيش احليلة لنا فيما بينك   بن حيىي والبخاري، دخلت على البخاري، فقلت: اي
 وبني حممد بن حيىي، كل من خيتلف إليك يطرد؟ 

 د بن حيىي احلسد يف العلم، والعلم رزق هللا يعطيه من يشاء. فقال: كم يعرتي حمم
قال: اي بين، هذه مسألة مشؤومة، رأيت أمحد بن   قلت: هذه املسألة اليت حتكى عنك؟ف

 املسألة، وجعلت على نفسي أن ال أتكلم فيها. حنبل، وما انله يف هذه 
خملوق، سئل عنها البخاري، فوقف فيها، فلما وقف واحتج أبن   قلت: املسألة هي أن اللفظ

نه الذهلي أنه يوجه مسألة اللفظ، فتكلم فيه، وأخذه  أفعالنا خملوقة، واستدل لذلك، فهم م
 بالزم قوله هو وغريه . 

يت رواها غنجار يف )اترخيه( حدثنا خلف بن حممد بن  وقد قال البخاري يف احلكاية ال
ببخارى يقول: كنا يوما عند أيب  إمساعيل، مسعت أاب عمرو أمحد بن نصر النيسابوري اخلفاف

بن نصر املروزي، فجرى ذكر حممد بن إمساعيل البخاري، فقال  إسحاق القيسي، ومعنا حممد 
ابلقرآن خملوق فهو كذاب، فإين مل  حممد بن نصر: مسعته يقول: من زعم أين قلت: لفظي 

 وا فيه. فقلت له: اي أاب عبد هللا قد خاض الناس يف هذا وأكثر  أقله.
فناظرته يف شيء من قال أبو عمرو اخلفاف: فأتيت البخاري،  فقال: ليس إال ما أقول.

د حيكي عنك أنك قلت هذه  األحاديث حىت طابت نفسه فقلت: اي أاب عبد هللا، ها هنا أح
فقال: اي أاب عمرو، احفظ ما أقول لك: من زعم من أهل نيسابور وقومس والري  الة.املق

و  ومهذان وحلوان وبغداد والكوفة والبصرة ومكة واملدينة أين قلت: لفظي ابلقرآن خملوق فه
 كذاب، فإين مل أقله إال أين قلت: أفعال العباد خملوقة.
بن احلجاج يقول: ملا قدم حممد بن  وقال أبو سعيد حامت بن أمحد الكندي: مسعت مسلم 
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وا به، استقبلوه مرحلتني إمساعيل نيسابور ما رأيت واليا وال عاملا فعل به أهل نيسابور ما فعل 
 من أراد أن يستقبل حممد بن إمساعيل غدا فليستقبله.  فقال حممد بن حيىي يف جملسه: وثالثة. 

اريني، فقال لنا حممد بن حيىي: ال فاستقبله حممد بن حيىي وعامة العلماء، فنزل دار البخ
بينه، مث مشت بنا  تسألوه عن شيء من الكالم، فإنه إن أجاب خبالف ما حنن فيه، وقع بيننا و 

 خبراسان. كل حروري، وكل رافضي، وكل جهمي، وكل مرجئ
قال: فازدحم الناس على حممد بن إمساعيل، حىت امتأل السطح والدار، فلما كان اليوم الثاين 

فقال: أفعالنا خملوقة، وألفاظنا من  يه رجل، فسأله عن اللفظ ابلقرآن.ثالث، قام إلأو ال
م: فوقع بينهم اختالف، فقال بعض الناس: قال: لفظي ابلقرآن خملوق، وقال بعضه أفعالنا.

 مل يقل، حىت تواثبوا، فاجتمع أهل الدار وأخرجوهم.
األخرم، مسعت ابن علي املخلدي،  وقال احلاكم: أخربان أبو عبد هللا حممد بن يعقوب بن

، واللفظية عندي شر من مسعت حممد بن حيىي يقول: قد أظهر هذا البخاري قول اللفظية
محد بن سلمة يقول: دخلت على  وقال: مسعت حممد بن صاحل بن هانئ: مسعت أ اجلهمية. 

ة، وقد جل  البخاري، فقلت: اي أاب عبد هللا، هذا رجل مقبول خبراسان خصوصا يف هذه املدين
 يف هذا احلديث حىت ال يقدر أحد منا أن يكلمه فيه، فما ترى؟ 

اللهم إنك تعلم  1  ﴾وأفوض أمري إىل هللا إن هللا بصري ابلعباد﴿فقبض على حليته، مث قال:  
 أرد املقام بنيسابور أشرا وال بطرا، وال طلبا للرائسة، وإمنا أبت علي نفسي يف الرجوع  أين مل

 خالفني، وقد قصدين هذا الرجل حسدا ملا آاتين هللا ال غري. إىل وطين لغلبة امل
قال: فأخربت مجاعة   ن حديثه ألجلي.مث قال يل: اي أمحد، إين خارج غدا لتتخلصوا  م 

كنت معه حني خرج من البلد، وأقام على ابب البلد ثالثة  ،  عه غرييفوهللا ما شي أصحابنا،
توطن البخاري وب احلافظ يقول: ملا اسقال: ومسعت حممد بن يعق أايم إلصالح أمره.

فلما وقع بني الذهلي وبني البخاري ما وقع   ر مسلم بن احلجاج االختالف إليه.نيسابور أكث
 الناس عنه، انقطع عنه أكثر الناس غري مسلم.يف مسألة اللفظ، واندى عليه، ومنع 

فأخذ مسلم رداءه فوق  ، للفظ فال حيل له أن حيضر جملسنافقال الذهلي يوما: أال من قال اب
وكان  ، ذهلي ما كتب عنه على ظهر مجالعمامته، وقام على رؤوس الناس، وبعث إىل ال

 

 [44]غافر:  1
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سف املؤذن، مسعت أاب قال: ومسعت حممد بن يو  مسلم يظهر القول ابللفظ وال يكتمه .
حامد بن الشرقي يقول: حضرت جملس حممد بن حيىي الذهلي، فقال: أال من قال: لفظي 

رواها أمحد بن منصور ، فقام مسلم بن احلجاج من اجمللس لوق فال حيضر جملسنا،ابلقرآن خم
 الشريازي عن حممد بن يعقوب، فزاد: وتبعه أمحد بن سلمة.

: مسعت حممد بن يعقوب األخرم، مسعت أصحابنا يقولون: ملا  قال أمحد بن منصور الشريازي
 ال يساكنين هذا الرجل يف البلد.قام مسلم وأمحد بن سلمة من جملس الذهلي، قال الذهلي: 

وقال حممد بن أيب حامت: أتى رجل عبد هللا البخاري، فقال: اي أاب  . فخشي البخاري وسافر
  : )إذا قال الرجل ألخيه:-صلى هللا عليه وسلم-نيب فقال: قال ال  عبد هللا، إن فالان يكفرك!

، عض الناس يقع فيك ه: إن بقولون لوكان كثري من أصحابه ي ، اي كافر، فقد ابء به أحدمها(
 . 2﴾وال حييق املكر السيء إال أبهله﴿ويتلو أيضا:  1﴾ إن كيد الشيطان كان ضعيفا﴿فيقول: 

هللا على هؤالء الذين يظلمونك ويتناولونك فقال له عبد اجمليد بن إبراهيم: كيف ال تدعو 
على احلوض(،  : )اصربوا حىت تلقوين -صلى هللا عليه وسلم-فقال: قال النيب  ويبهتونك؟

 ه، فقد انتصر(. : )من دعا على ظامل-صلى هللا عليه وسلم  -وقال: 
 رمي  قال حممد بن أيب حامت: ومسعته يقول: مل يكن يتعرض لنا قط أحد من أفناء الناس إال

بقارعة، ومل يسلم، وكلما حدث اجلهال أنفسهم أن ميكروا بنا رأيت من ليليت يف املنام انرا  
كلما أوقدوا انرا للحرب أطفأها ﴿غري أن ينتفع هبا، فأأتول قوله تعاىل: توقد مث تطفأ من 

إن ينصركم هللا فال  ﴿وكان هجرياه  من الليل إذا أتيته يف آخر مقدمه من العراق:  .3﴾هللا
 4﴾غالب لكم وإن خيذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده

: مسعت إبراهيم وراق أمحد  وقال أمحد بن منصور الشريازي: مسعت القاسم بن القاسم يقول
يار فيمن استقبله، فقال له أمحد: اي  و استقبله أمحد بن سبن سيار يقول ملا قدم البخاري مر 

 أاب عبد هللا، حنن ال خنالفك فيما تقول، ولكن العامة ال حتمل ذا منك.
 

 [ 76]النساء  1
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فانصرف عنه  ، عن شيء أعلمه حقا أن أقول غريه فقال البخاري: إين أخشى النار، أسأل
 د بن سيار. أمح

إمساعيل الري سنة  قال عبد الرمحن بن أيب حامت يف )اجلرح والتعديل ( : قدم حممد بن و 
مخسني ومائتني، ومسع منه أيب وأبو زرعة، وتركا حديثه عندما كتب إليهما حممد بن حيىي أنه 

لبخاري  قلت: إن تركا حديثه، أو مل يرتكاه، ا نيسابور أن لفظه ابلقرآن خملوق .أظهر عندهم ب
 ثقة مأمون حمتج به يف العامل.
 .  ذك  حمنته مع  مري خبارى

نصور الشريازي قال: مسعت بعض أصحابنا يقول: ملا قدم أبو عبد هللا خبارى  روى أمحد بن م
نصب له القباب على فرسخ من البلد، واستقبله عامة أهل البلد حىت مل يبق مذكور إال  

 هم والسكر الكثري، فبقي أايما.استقبله، ونثر عليه الداننري والدرا
ن هذا الرجل د بن أمحد أمري خبارى: إقال: فكتب بعد ذلك حممد بن حيىي الذهلي إىل خال

فقرأ كتابه على أهل خبارى، فقالوا: ال نفارقه، فأمره األمري ابخلروج ، قد أظهر خالف السنة
 من البلد، فخرج .

براهيم بن معقل النسفي قال: رأيت  قال أمحد بن منصور: فحكى يل بعض أصحابنا عن إ
ارى، فتقدمت إليه، فقلت: اي أاب عبد هللا،  حممد بن إمساعيل يف اليوم الذي أخرج فيه من خب

 فقال: ال أابيل إذا سلم ديين. اليوم الذي نثر عليك فيه ما نثر؟كيف ترى هذا اليوم من 
إىل أن كتب إليه   عليه،معه حزبني: حزب معه، وحزب  قال: فخرج إىل بيكند، فسار الناس 

قرى مسرقند، فوقع بني أهل  أهل مسرقند، فسألوه أن يقدم عليهم، فقدم إىل أن وصل بعض
مسرقند فتنة من سببه، قوم يريدون إدخاله البلد، وقوم ال يريدون ذلك، إىل أن اتفقوا على أن 

 يدخل إليهم، فاتصل به اخلرب وما وقع بينهم بسببه، فخرج يريد أن يركب. 
 لما استوى على دابته، قال: اللهم خر يل، ثالاث، فسقط ميتا، فاتصل أبهل مسرقند،ف
 هذه حكاية شاذة منقطعة، والصحيح ما أييت خالفها.  حضروه أبمجعهم.ف

قال غنجار يف )اترخيه( : مسعت أاب عمرو أمحد بن حممد املقرئ، مسعت بكر بن منري بن 
أمحد الذهلي وايل خبارى إىل حممد بن إمساعيل خليد بن عسكر يقول: بعث األمري خالد بن 

فقال لرسوله: أان ال أذل العلم، ، يخ( وغريمها ألمسع منك ار أن امحل إيل كتاب )اجلامع( و )الت
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وال أمحله إىل أبواب الناس، فإن كانت لك إىل شيء منه حاجة، فاحضر يف مسجدي، أو  
اجمللس، ليكون يل عذر عند هللا  يف داري، وإن مل يعجبك هذا فإنك سلطان، فامنعين من 

: )من سئل عن علم  -لى هللا عليه وسلمص-يوم القيامة، ألين ال أكتم العلم لقول النيب 
 فكتمه أجلم بلجام من انر ( فكان سبب الوحشة بينهما هذا. 

وقال احلاكم: مسعت حممد بن العباس الضيب يقول: مسعت أاب بكر بن أيب عمرو احلافظ 
ان سبب منافرة أيب عبد هللا أن خالد بن أمحد الذهلي األمري خليفة البخاري يقول: ك

ارى سأل أن حيضر منزله، فيقرأ )اجلامع( و )التاريخ( على أوالده، فامتنع عن الطاهرية ببخ
هم، فامتنع، وقال: ال أخص  احلضور عنده، فراسله أبن يعقد جملسا ألوالده، ال حيضره غري 

ىت تكلموا يف مذهبه، ونفاه عن البلد، ن أيب الورقاء وغريه، ح فاستعان األمري حبريث ب أحدا.
يف البلد،   ت إال شهر حىت ورد أمر الطاهرية، أبن ينادى على خالدفدعا عليهم، فلم أي

 وأما حريث، فإنه ابتلي أبهله، فرأى فيها ما جيل عن الوصف.  فنودي عليه على أاتن.
 البالاي .  وأما فالن، فابتلي أبوالده، وأراه هللا فيهم

د بن إمساعيل  وقال احلاكم: حدثنا خلف بن حممد، حدثنا سهل بن شاذويه قال: كان حمم
يسكن سكة الدهقان، وكان مجاعة خيتلفون إليه، يظهرون شعار أهل احلديث من إفراد  

 اإلقامة، ورفع األيدي يف الصالة وغري ذلك.
سد علينا هذه املدينة، وقد  فقال حريث بن أيب الورقاء وغريه: هذا رجل مشغب، وهو يف

ث، فاحتجوا عليه اببن حيىي، أخرجه حممد بن حيىي من نيسابور، وهو إمام أهل احلدي
وكان حممد بن إمساعيل ورعا، يتجنب   لسلطان يف نفيه من البلد، فأخرج.واستعانوا عليه اب

 السلطان وال يدخل عليهم.
مسعت أيب يقول: من هللا علينا  قال احلاكم: مسعت أمحد بن حممد بن واصل البيكندي، 

ه هذه الكتب، وإال من كان يصل إليه خبروج أيب عبد هللا، ومقامه عندان، حىت مسعنا من
 ومبقامه يف هذه النواحي: فربر وبيكند بقيت هذه اآلاثر فيها، وخترج الناس به. 

دته على قلت: خالد بن أمحد األمري، قال احلاكم: له ببخارى آاثر حممودة كلها، إال موج
 بن عمر  مسع: إسحاق بن راهويه، وعبيد هللا ي، فإهنا زلة، وسبب لزوال ملكه.البخار 

حدثنا عنه هبمذان: عبد الرمحن اجلالب، ومبرو: علي بن حممد األزرق،   القواريري، وطائفة. 
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وكان قد مال إىل يعقوب بن الليث، فلما حج حبسوه ببغداد حىت مات لسنته، وهي سنة  
 ائتني. تسع وستني وم

 ذك  وفاته: 
: جاء حممد بن إمساعيل قال ابن عدي: مسعت عبد القدوس بن عبد اجلبار السمرقندي يقول

وكان له هبا أقرابء، فنزل عندهم، فسمعته ليلة  -قرية على فرسخني من مسرقند  -إىل خرتنك 
ليك، يدعو وقد فرغ من صالة الليل: اللهم إنه قد ضاقت علي األرض مبا رحبت، فاقبضين إ

 فما مت الشهر حىت مات، وقربه خبرتنك  . 
لذي نزل عليه أبو عبد  منصور غالب بن جربيل، وهو اوقال حممد بن أيب حامت، مسعت أاب 

إنه أقام عندان أايما، فمرض، واشتد به املرض، حىت وجه رسوال إىل مدينة مسرقند   هللا يقول:
وتعمم، فلما مشى قدر عشرين خطوة   يف إخراج حممد، فلما واىف هتيأ للركوب، فلبس خفيه،

:  -رمحه هللا-يقوده إىل الدابة لريكبها، فقال أو حنوها وأان آخذ بعضده ورجل أخذ معي 
فسال منه العرق   -رمحه هللا-أرسلوين، فقد ضعفت، فدعا بدعوات، مث اضطجع، فقضى 

 شيء ال يوصف، فما سكن منه العرق إىل أن أدرجناه يف ثيابه. 
لنا وأوصى إلينا: أن كفنوين يف ثالثة أثواب بيض، ليس فيها قميص وال  وكان فيما قال

فلما دفناه فاح من تراب قربه رائحة غالية أطيب من املسك، فدام ذلك  مة، ففعلنا ذلك.عما
أايما، مث علت سواري بيض يف السماء مستطيلة حبذاء قربه، فجعل الناس خيتلفون 

يرفعون عن القرب حىت ظهر القرب، ومل نكن نقدر على ويتعجبون، وأما الرتاب فإهنم كانوا 
لبنا على أنفسنا، فنصبنا على القرب خشبا مشبكا، مل يكن أحد يقدر  حفظ القرب ابحلراس، وغ

على الوصول إىل القرب، فكانوا يرفعون ما حول القرب من الرتاب، ومل يكونوا خيلصون إىل 
ة حىت حتدث أهل البلدة، وتعجبوا من ذلك، القرب، وأما ريح الطيب فإنه تداوم أايما كثري 

ه، وخرج بعض خمالفيه إىل قربه، وأظهروا التوبة والندامة مما  وظهر عند خمالفيه أمره بعد وفات
 كانوا شرعوا فيه من مذموم املذهب . 

قال حممد بن أيب حامت: ومل يعش أبو منصور غالب بن جربيل بعده إال القليل، وأوصى أن  
د الواحد بن آدم وقال حممد بن حممد بن مكي اجلرجاين: مسعت عب يدفن إىل جنبه.

يف النوم، ومعه مجاعة من أصحابه   -صلى هللا عليه وسلم-رأيت النيب  قول:الطواويسي ي
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  فقلت: ما وقوفك اي رسول هللا؟ ضع، فسلمت عليه، فرد علي السالم.وهو واقف يف مو 
بعد أايم بلغين موته، فنظرت، فإذا قد مات  قال: أنتظر حممد بن إمساعيل البخاري، فلما كان 

 فيها.  -لى هللا عليه وسلمص-الساعة اليت رأيت النيب يف 
مات عندان البخاري   عت مهيب بن سليم الكرميين يقول:وقال خلف بن حممد اخليام: مس

ليلة عيد الفطر، سنة ست ومخسني، وقد بلغ اثنتني وستني سنة، وكان يف بيت وحده،  
 أصبح وهو ميت. فوجدانه ملا 

تويف البخاري ليلة السبت،   :بن احلسني البزاز البخاري يقول وقال ابن عدي: مسعت احلسن
ليلة الفطر، عند صالة العشاء، ودفن يوم الفطر بعد صالة الظهر، سنة ست ومخسني 

 ومائتني، وعاش اثنتني وستني سنة إال ثالثة عشر يوما.
رأيت حممد بن حامت اخللقاين يف املنام، وكان   يقول:بن أيب حامت: مسعت أاب ذر  وقال حممد

هل  -رمحه هللا-، فسألته وأان أعرف أنه ميت عن شيخي من أصحاب حممد بن حفص
 قال: نعم، رأيته، وهو ذاك، يشري إىل انحية سطح من سطوح املنزل.  رأيته؟

اء إشارة كاد أن  فقال: رأيته، وأشار إىل السم ن أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل.مث سألته ع
 علو ما يشري. يسقط منها ل

أبو الفتح نصر بن احلسن السكيت السمرقندي، قدم علينا وقال أبو علي الغساين: أخربان 
بلنسية عام أربعني وستني وأربع مائة، قال: قحط املطر عندان بسمرقند يف بعض األعوام، 

صالح إىل قاضي مسرقند فقال  فاستسقى الناس مرارا، فلم يسقوا، فأتى رجل صاحل معروف ابل
قال: أرى أن خترج وخيرج الناس معك إىل قرب  قال: وما هو؟ ت رأاي أعرضه عليك.له: إين رأي

 اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري، وقربه خبرتنك، ونستسقي عنده، فعسى هللا أن يسقينا.
قاضي ابلناس،  فخرج القاضي والناس معه، واستسقى ال قال: فقال القاضي: نعم ما رأيت.

السماء مباء عظيم غزير أقام  -تعاىل-وتشفعوا بصاحبه، فأرسل هللا  وبكى الناس عند القرب،
الناس من أجله خبرتنك سبعة أايم أو حنوها، ال يستطيع أحد الوصول إىل مسرقند من كثرة 

 املطر وغزارته، وبني خرتنك ومسرقند حنو ثالثة أميال. 
خربان أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي احلرشي بنيسابور قال:  وقال اخلطيب يف )اترخيه( : أ

ق إبراهيم بن أمحد الفقيه البلخي )ح( ، قال اخلطيب: مسعت أمحد بن عبد  مسعت أاب إسحا
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هللا الصفار البلخي يقول: مسعت أاب إسحاق املستملي يروي عن: حممد بن يوسف الفربري  
إمساعيل تسعون ألف رجل، فما بقي أحد  أنه كان يقول: مسع كتاب )الصحيح( حملمد بن 

 يرويه غريي . 
 ج هلم البخاري ومل   و  ن م سوى واحد: ذك  ال حا ة ال     خ  

مرداس األسلمي؛ عنه قيس بن أيب حازم، حزن املخزومي؛ تفرد عنه ابنه أبو سعيد املسيب 
ي؛ عنه حفيده  بن حزن، زاهر بن األسود؛ عنه ابنه جمزأة، عبد هللا بن هشام بن زهرة القرش

ن ثعلبة بن صعري؛ روى عنه  زهرة بن معبد، عمرو بن تغلب؛ عنه احلسن البصري، عبد هللا ب
الزهري قوله، سنني أبو مجيلة السلمي؛ عنه الزهري، أبو سعيد بن املعلى؛ تفرد عنه حفص بن  
عاصم، سويد بن النعمان األنصاري شجري؛ تفرد ابحلديث عنه بشري بن يسار، خولة بنت  

 مر؛ عنها النعمان بن أيب عياش، فجملتهم عشرة.اث
 فصل: 

تمل على حنو من أربعني ألفا وزايدة، وكتابه يف )الضعفاء( دون السبع )اتريخ( البخاري، يش 
 مائة نفس، ومن خرج هلم يف )صحيحه( دون األلفني.

قال ذلك أبو بكر احلازمي، ف  )صحيحه( خمتصر جدا . وقد نقل اإلمساعيلي عمن حكى  
 أكثر.قال: وما تركت من الصحيح  ن البخاري، قال: مل أخرج يف الكتاب إال صحيحا.ع

 لبعضهم:
 )صحيح البخاري( لو أنصفوه ... ملا خط إال مباء الذهب 

 هو الفرق بني اهلدى والعمى ... هو السد بني الفىت والعطب 
 أسانيد مثل جنوم السماء ... أمام متون كمثل الشهب 

 لرسول ... ودان به العجم بعد العرب به قام ميزان دين ا
  الرضى والغضب حجاب من النار ال شك فيه ... متيز بني

 وسرت رقيق إىل املصطفى ... ونص مبني لكشف الريب
 فيا عاملا أمجع العاملون ... على فضل رتبته يف الرتب 

 سبقت األئمة فيما مجعت ... وفزت على رغمهم ابلقصب 
 ومن كان متهما ابلكذب نفيت الضعيف من الناقلني ... 
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 وأبرزت يف حسن ترتيبه ... وتبويبه عجبا للعجب 
 طاك موالك ما تشتهيه ... وأجزل حظك فيما وهب فأع

 

 1ذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجالت -30

  ـ( 748ال    )املتوىف:  
د ْزبَة، وقيل: ابن حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بَْذد ْزبَة، وقيل: بَ رْ  قال رمحه هللا:

هللا البخاري، احلافظ أمري املؤمنني يف احلديث  املغرية بن األحنف اجلعفي موالهم، أبو عبد 
 كتب خبراسان واجلبال والعراق واحلجاز والشام ومصر.

عن: مكي بن إبراهيم، وأيب عاصم، وعبيد هللا بن موسى، واألنصاري، وأيب نعيم، وأيب عبد 
مث عن:  راييب، وأيب املغرية اخلوالين، وأمحد بن خالد الوهيب، وطبقتهم،  الرمحن املقرئ، والف

عفان، وأيب اليمان، وآدم بن أيب إايس، وسعيد بن أيب مرمي، وحيىي بن صاحل الوحاظي،  
وعبدان، وعلي بن احلسن بن شقيق، ومسلم بن إبراهيم، وطبقتهم، مث عن: علي بن املديين،  

 محد بن صاحل، وهشام بن عمار، وطبقتهم  وأمحد، وابن معني، وإسحاق، وأ
ىي الذهلي، وحممد بن عبد هللا املخرمي، وطبقتهم مث عن أقرانه مث عن: بندار، وحممد بن حي

 وأصغر منه، حىت كتب عن أزيد من ألف شيخ. 
 ومسلم خارج الصحيح، وإبراهيم -فيما قيل-وعنه: )ت(، والنسائي 

 زي، وصاحل بن حممد جزرة، احلريب، وأبو زرعة، وحممد بن نصر املرو 
 صاعد، وإبراهيم بن معقل  ومطني، وابن خزمية، وعمر البجريي، وابن

 النسفي، وأمحد بن محدون األعمشي، ومهيب بن سليم، وسهل بن شاذويه 
 وحممود بن عنرب، وحممد بن هارون الروايين، وحممد بن املسيب األرغياين،

 
 41-32/ 8تذهيب هتذيب الكمال يف أمساء الرجال    1

 الناشر: الفاروق احلديثة للطباعة والنشر.  جمدي السيد أمني -س غنيم  حتقيق: غنيم عبا
 م   2004 -ه    1425الطبعه: األوىل،  
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 ي، وحممد بن سليمان بن وحممد بن يوسف الفربري، وأبو حامد بن الشرق
 فارس، وعبد هللا بن حممد األشقر، واحلسني احملاملي، وجعفر بن حممد بن

 احلسن بن عبد العزيز اجلروي، وحممد بن أمحد بن دلويه. 
 قلت: وآخر من روى عنه صحيحه: منصور بن حممد البزدوي، وآخر 

 سنة ست من زعم أنه مسع منه أبو طهري عبد هللا بن فارس البلخي املتوىف
البخاري، وحامت بن   -ابجليم-ائة. وممن روى عنه: أمحد بن حممد بن اجلليل وأربعني وثالمث

خجيم األفراين، وشريح بن شرغة النسفي الزاهد، وعبد الرمحن بن رسائن البخاري، وغفري بن 
نا  جرير النسفي احلداد، ذكرت هؤالء لغرابتهم. قال )س( يف الصيام: ثنا حممد بن إمساعيل، ث

...   -صلى هللا عليه وسلم-ث عن محاد حديث "ما لعن رسول هللا حفص بن عمر بن احلار 
" هكذا رواه محزة الكناين واحلسن بن اخلضر األسيوطي وابن حيويه النيسابوري عن النسائي 
ويف أصل الصوري خبطه عن ابن النحاس عن محزة الكناين عن النسائي ثنا حممد بن إمساعيل 

 ين وحده: عن النسائي ثنا حممد بن إمساعيل البخاري. الطرباين، وقال ابن الس وهو أبو بكر 
قال املزي: ومل جند للنسائي عنه غري ذا إن كان ابن السين حفظه، وما نسبه من عنده   

معتقًدا أنه البخاري، وقد روى النسائي الكثري عن حممد بن إمساعيل بن إبراهيم وهو ابن 
" له عن عبد هللا بن أمحد اخلفاف عن البخاري عدة أحاديث،  الكىنعلية، وروى يف كتاب "

فهذه قرينة يف أنه ملَْ يلق البخاري، وهللا أعلم. قال ابن عدي: مسعت حممد بن أمحد ببئ  
سعدان البخاري يقول: حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن مغرية بن بذدزبة البخاري، وبذدزبة  

ى يدي ميان البخاري وايل خبارا، وهو جعفي فنسب  ل جموسي مات عليها وأسلم مغرية ولده ع
 إليه. وقال بكر بن منري: بردزبة هو ابلبخارية يعين: الزارع.

وقال احلسن بن احلسني البزار ببخارا: رأيت البخاري ببخارا شيًخا حنيًفا ليس ابلطويل، ولد  
 يف اثلث عشر شوال سنة أربع وتسعني ومائة يوم اجلمعة بعد الصالة. 

ل حممد ابن أيب حامت النحوي وراق البخاري: قلت أليب عبد هللا: كيف كان بدء أمرك؟  اوق 
قال: أهلمت حفظ احلديث يف الُكت اب ويل عشر سنني أو أقل ، مث خرجت من الُكت اب بعد 

العشر فجعلت اختلف إىل الداخلي وغريه، وقال يوًما: سفيان عن أيب الزبري عن إبراهيم 
ن، إن أاب الزبري ملَْ يرو عن إبراهيم! فانتهرين، فقلت" ارجع إىل األصل. ال فقلت له: اي أاب ف
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فدخل ونظر مث خرج فقال: اي غالم، كيف هو؟ قلت: هو الزبري بن عدي عن إبراهيم فُأخذ 
القلم مين وأحكم كتابه، وقال: صدقت. فقال له بعض أصحابه: ابن كم كنت يومئذ؟ قال:  

يف ست عشرة سنة حفظت كتب ابن املبارك ووكيع  ابن إحدى عشرة سنة فلما طعنت
وعرفت كالم هْوالء، مث خرجت مع أمي وأخي أمحد إىل مكة فرجع أخي وختلفت هبا  

أطلب، فلما طعنت يف مثاين عشرة سنة جعلت أصنف فضائل الصحابة والتابعني، وذلك يف 
َصلَّى هللاُ َعَلْيه     - أايم عبيد هللا بن موسى فصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قرب رسول هللا

وقل اسم يف التاريخ إالَّ وله عندي قصة، إالَّ أين كرهت تطويل   يف الليايل املقمرة، -َوَسلََّم 
وقال: صنفته ثالث مرات فأخذه إسحاق بن راهويه فأدخله على ابن طاهر،   الكتاب.

فهم تصنيفه. قال  أفقال: أيها األمري، أال أريك سحرًا؟ فنظر فيه فتعجب منه وقال: لست 
ابن عقدة ت لو كتب الرجل ثالثني ألف حديث ال استغىن عن اتريخ البخاري. وروي أن  

البخاري كان حاضرًا يف جملس إسحاق بن راهويه، فسأله عن عطاء الكيخاراين فقال:  
كيخاران قرية ابليمن كان معاوية قد بعث هبذا الصحايب إىل اليمن، فسمع منه عطاهلل  

ل: اي أاب عبد هللا، كأنك قد شهدت القوم. وقال إبراهيم بن معقل: مسعت  احديثني. فق
البخاري يقول: كنت عند إسحاق فقال لنا بعض أصحابنا: لو مجعتم كتااًب خمتصرًا لسنن 

يعين:   -فوقع ذلك يف قليب، فأخذت يف مجع هذا الكتاب  -َصلَّى هللاُ َعَلْيه  َوَسلََّم  -النَّيب   
بخاري قال: أخرجت هذا الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث، وقال  لاجلامع. وعن ا

البخاري: ما أدخلت يف اجلامع إالَّ ما صح وترك من الصحاح حلال الطول. قال النسائي: ما  
 حملي هذه الكتب كلها أجود من كتاب حممد بن إمساعيل.

ب الصحيح حديثًا  اوقال الُكْشم يهين: مسعت الفربري يقول: قال البخاري: ما وضعت يف كت
إالَّ اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتني. وقال ابن عدي: مسعت عبد القدوس بن مهام يقول: 

َصلَّى  -مسعت عدة من املشايخ تقول: حول حممد بن إمساعيل تراجم جامعه بني قرب النَّيب   
املستملي: مسعت  قومنربه، وكان يصلي لكل ترمجة ركعتني. قال أبو إسحا -هللاُ َعَلْيه  َوَسلََّم 

أمحد بن عبد هللا البلخي الصفار يروي عن ص الفربري أنه كان يقول: مسع الصحيح حملمد  
بن إمساعيل تسعون ألف رجل؛ فما بقي أحد يروي عنه غريي. وقال الفربري: مسعت جنم  

يف املنام وحممد   - َصلَّى هللاُ َعَلْيه  َوَسلَّمَ  -ابن الفضيل وكان من أهل الفهم يقول: رأيت النَّيب   
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إذا خطأ خطوة خيطو حممد، ويضع   -َصلَّى هللاُ َعَلْيه  َوَسلََّم  -بن إمساعيل خلفه، فكان النَّيب   
 -ويتبع أثره. وقال الفربري: رأيت النَّيب    -َصلَّى هللاُ َعَلْيه  َوَسلََّم  -قدمه على خطوة النَّيب   

لنوم فقال: أين تريد؟ قلت: أريد حممد بن إمساعيل البخاري،  ايف   -َصلَّى هللاُ َعَلْيه  َوَسلََّم 
قال: أقرئه مين السالم. وعن بعضهم قال: ذهبت عينا البخاري يف حغره فرأت أمه إبراهيم 
عليه السالم فقال: اي هذه، قد رد هللا على ابنك بصره، لكثرة بكائك أو دعائك، فأصبح  

: مسعت حممد -إمام جامع كرمينية  –د القطان موقد رد هللا عليه بصره. وقال جعفر بن حم
بن إمساعيل البخاري يقول: كتبت عن ألف شيخ، وأكثر ما عندي حديث إالَّ أذكر إسناده.  

وعن البخاري قال: رب حديث مسعته ابلبصرة كتبته ابلشام، ورب حديث مسعته ابلشام  
ه يف رمضان، ويقرأ يف ُكل   بكتبته مبصر.، قال ُمَسب  ح ابن سعيد: كان البخاري يصلي أبصحا

ركعة عشرين آية إىل أن خيتم القرآن، وكان يقرأ يف السحر ما بني النصف إىل الثلث من 
القرآن، فيختم عند السحر كل  ثالث ليال، وكان خيتم ابلنهار كل  يوم ختمة خيتم عند  

ي يقول:  ر اإلفطار، ويقول: عند كل  ختم دعوة مستجابة. وقال بكر بن منري: مسعت البخا
 أرجو أن ألقى هللا وال حياسبين أين اغتبت أحًدا.

وقال: كان البخاري يصلي ذات يوم فلسعه الزنبور سبع عشرة مر ة، فلما قضى صالته قال:  
انظروا أيش هذا الذي آذاين يف صاليت، فنظروا فإذا هو زنبور، ومل يقطع صالته. رواها أمحد  

لفربري: ثنا حممد بن أيب حازم قال ُدعي حممد بن  ابن حممد بن عمر املقرئ عن بكر. وقال 
إمساعيل إىل بستات فصلى الظهر ابلقوم مث قام يتطوع فأطال القيام، فلما فرغ من صالته رفع  

ذيل قميصه، وقال لبعضهم: انظر هل ترى شيًئا؟ ! فإذا زنبور قد أبره يف ستة عشر موضًعا 
من األول؟ ! قال:كنت يف سورة فأحببت أن   وقد تورم، فقيل له: كيف ملَْ خترج من الصالة

أمتها. وكان أبو عبد هللا إذا كنت معه يف سفر جيمعنا بيت واحد يف القيظ أحيااًن، فكنت 
أراه يقوم يف ليلة واحدة مخس عشرة مر ة إىل عشرين، يف كل  ذلك أيخذ القداحة فيوري انرًا  

ن يصلي يف وقت السحر ثالث  اويسرج، مث خيرج أحاديث فيعلم عليها مث يضع رأسه، وك
عشرة ركعة، فقلت له: إنك حتمل على نفسك كل  هذا وال توقظين؟ قال: أنت شاب فال 
أحب أن أفسد عليك نومك. ورأيته استلقى على قفاه يوفا وحنن بفربر يف تصنيف كتاب  

د  بالتفسري، وكان قْد أتعب نفسه يف ذلك اليوم يف كثرة إخراج احلديث فقلت له: اي أاب ع
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هللا، مسعتك تقول يوًما: إين ما أتيت شيًئا بغري علم قط منذ عقلت، قلت: وأي علم يف هذا  
االستلقاء؟ قال: أتعبنا أنفسنا يف هذا اليوم، وهذا ثغر من الثغور، خشيت أن حيدث حدث 

من أمر العدو، فأحببت أن أسرتيح وآخذ أهبة ذلك، فإن َغاَفْصنا العدو كان بنا حراك.  
بن املنهال العابد: ئنا أبو بكر األعني قال: كتبنا عن حممد بن إمساعيل على ابب  دوقال أمح

حممد بن يوسف الفراييب، وما يف وجهه شعرة. وقال حاشد ابن إمساعيل: كنت ابلبصرة 
 فسمعت بقدوم حممد بن إمساعيل، فلما قدم قال حميد بن بشار: دخل اليوم سيد الفقهاء.

عت بندار يقول: حفاظ الدنيا أربعة أبو زرعة ومسلم والدارمي مسوقال أبو قريش احلافظ:   
وحممد بن إمساعيل البخاري. وقال حممد بن إبراهيم البوشنجي: "مسحت بندارًا يقول سنة  

مثان وعشرين ومائتني: ما قدم علينا مثل حممد بن إمساعيل. وقال حممد بن أيب حازم: مسعت 
ىل جملس حممد ابن بشار، فلما خرج وقع بصره إالبخاري يقول: ملا دخلت البصرة صرت 

علي فقال: من أين الفىت؟ قلت: من أهل خبارا، قال: كيف تركت أاب عبد هللا؟ فقال له 
 أصحابه: هو أبو عبد هللا! فقام وعانقين وقال: مرحًبا مبن أفتخر به منذ سنني.  

لين عن شيوخ أوقال يوسف بن رحيان: مسعت البخاري يقول: كان علي بن املديين يس 
خراسان، فكنت أذكر له حممد بن سالم، فال يعرفه إىل أن قال يل يوًما اي أاب عبد هللا، كل   

من أثنيت عليه فهو عندان الرضا. قال الفربري: مسعت البخاري يقول: ما استصغرت نفسي  
ف  ل عند أحد إالَّ عند علي بن املديين، ورمبا كنت أغرب عليه. وقال إسحاق بن أمحد بن خ

احلافظ: مسعت البخاري غري مر ة قال: ما تصاغرت نفسي عند أحد إالَّ عند علي بن  
املديين، ما مسعت احلديث من يف إنسان أشهى عندي أن أمسعه من يف   علي. قال إسحاق:  
فحدثين حامد بن أمحد قال: ذُكر لعلي بن املديين قول حممد بن إمساعيل فقال: ذروا قوله؛  

ه. وقال فتح بن نوح النيسابوري: أتيت علي بن املديين فرأيت حممد بن  س هو ما رأى مثل نف
 إمساعيل جالًسا عن ميينه، فكان إذا حدث التفت إليه كأنه يهابه.  

وقال حممد بن أيب حامت: قال حممد بن إمساعيل ذاكرين أصحاب الفالس حبديث فلم أعرفه  
ن إمساعيل ليس حبديث. وقال حممد ب ففرحوا وأخربوا الفالس، فقال: حديث ال يعرفه حممد  

بن أيب حارمت: مسعت حاشد بن عبد هللا يقول: قال يل أبو مصعب: حممد بن إمساعيل أفقه  
عندان وأبصر من ابن حنبل، فقال رجل من جلسائه: جاوزت احلد! فقال أبو مصعب: لو 
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احلديث. و   هقأدركت مالًكا ونظرت إليه وإىل حممد بن إمساعيل لقلت: كالمها واحد يف الف
وقال عامر بن املنتجع: ثنا أمحد بن الضوء مسعت أاب بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبد هللا بن 
منري يقوالن: ما رأينا مثل حممد بن إمساعيل وقال حممد ابن أيب حامت: مسعت حممود بن النَّضر 

مد بن  حمالشافعي يقول: دخلت العراق واحلجاز والشام ورأيت علماءها، فكلما جرى ذكر 
إمساعيل فضلوه على أنَّفسهم. وقال أبو علي صاحل جزرة: كان حممد بن إمساعيل ببغداد،  

وكنت أستملي له، وجيتمع يف جملسه أكثر من عشرين ألًفا. وقال خلف اخليام: مسعت حممد 
بن يؤسف بن عاصم يقول: رأيت حملمد بن إمساعيل ثالثة مستملني ببغداد، وكان اجتمع يف  

 دة على عشرين ألًفا.جملسه زاي
قال ابن عدي: مسعت عدة مشايخ حيكون أن البخاري قدم بغداد، فسمع به أصحاب 

احلديث، فاجتمعوا وعمدوا إىل مائة حديث فقلبوا أسانيدها، وجعلوا منت هذا اإلسناد هذا،  
ودفعوا إىل كل  رجل عشرة أحاديث ليلقيها على البخاري إذا جلس، وحضروا فلما. اطمأن  

لس أبهله انتدب رحل من العشرة فسأله عن حديث، فقال: ال أعرفه، فسأله عن آخر اجمل
فقال: ال أعرفه إىل أن فرغ من عشرته، فكان الفقهاء ممن حضر اجمللس يلتفت بعضهم إىل 

بعض، ويقولون: الرجل فهم، ومن كان منهم غري ذلك يقضي على البخاري ابلعجز  
آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك فقال: ال  لوالتقصري وقلة الفهم، مث انتدب رج

أعرفه، فسأله عن آخر فقال: ال أعرفه فلم يزل يلقي عليه حىت فرغ من عشرته، والبخاري  
يقول: ال أعرفه، مث انتدب له الثالث والرابع حىت فرغوا، والبخاري ال يزيدهم على: ال أعرفه،  

، فقال: أما حديثك األول فهو كذا، وحديثك  مفلما علم أهنم قد فرغوا التفت إىل األول منه
الثاين فهو كذا، وأما الثالث، والرابع على الوالء، حىت أتى على متام العشرة فرد كل  من إىل 
إسناده، وكل إسناد إىل متنه، وفعل ابآلخرين مثل ذلك، فأقر له الناس ابحلفظ وأذعنوا له  

مد بن إمساعيل قال: الكبش النطاح. ابلفضل. قال ابن عدي: وكان ابن صاعد إذا ذكر حم 
 وعن أمحد بن حنبل قال: ما أخرجت خراسان مثل حممد بن إمساعيل البخاري.

وقال حاشد بن عبد هللا: مسعت يعقوب الدورقي يقول: حممد بن إمساعيل شقيه هذه األمة.   
ل ثوعن موسى بن هارون احلافظ قال: عندي لو أن هذه األمة اجتمعوا على أن ينصجوا م

 البخاري آخر ما قدروا عليه.
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وقال عبد املؤمن بن خلف النسفي: سألت أاب علي صاحل بن حممد عن حممد بن إمساعيل،  
وأيب زرعة، والدارمي، فقال: عن أي شيء تسأل؟ هم خمتلفون يف أشياء فقلت. من أعلمهم  

الدارمي؟ فابحلديث؟ قال: حممد بن إمساعيل، وأحفظهم أبو زرعة وأكثرهم حديثًا فقلت: 
قال: ليس من هؤالء يف شيء. وقال يعقوب القراب: قال صاحل بن حممد: ما رأيت خراسانيًّا  

 أفهم من البخاري. 
العباس الرازي   وقال خلف اخليام: مسعت أاب بكر حممد بن حريث يقول: مسعت الفضل بن

خاري، فاستقبلين  بوسألته: أيهما أحفظ أبو زرعة أو البخاري؟ فقال: ملَْ أكن التقيت مع ال -
ما بني حلوان وبغداد فرجعت معه مرحلة، وجهدت اجلهد على. أن أجيء حبديث ال يعرفه،  

فما أمكنين وأان أغرب على أيب زرعة عدد شعره. وعن أيب حامت الرازي قال: حممد بن 
إمساعيل أعلم من دخل العراق. وعن عبدان بن عثمان قال: ما رأيت بعيين شاابًّ أبصر من  

وأشار إىل حممد بن إمساعيل. وقال حممد بن أيب حازم: مسعت صاحل بن مسمار،   - هذا
مسعت نعيم بن محاد يقول: حممد بن إمساعيل فقيه هذه األمة. قال حممد بن أيب حازم: عنه  

قال يل حممد ابن سالم: انظر يف كتيب؛ فما وجدت فيها من خطأ فاضرب عليه، ففعلت 
مسعت حيىي بن جعفر يقول: لو قدرت أن أزيد يف عمر   :ذلك. وقال حممد بن أيب حامت

حممد بن إمساعيل لفعلت؛ فإن مويت يكون موت واحد، وموت حممد ابن إمساعيل ذهاب 
العلم. قال حممد: ومسعت سليم بن جماهد يقول: كنت عند حممد بن سالم البيكندي، فقال  

لبخاري. وروي أن بعض  ايل: لو جئت قبل لرأيت صبيًّا حيفظ سبعني ألف حديث يعين: 
الطلبة قال. قال إسحاق ابن راهويه: فكأين انظر إىل سبعني ألف حديث من كتايب، فقال 

حممد ابن إمساعيل: أو تعجب من هذا؟  لعل يف هذا الزمان من ينظر إىل مائيت ألف حديث  
  أمحد القومسي، مسعت حممد بن من كتابه، يعين: نفسه. وقال ابن عدي: حدثين حممد بن

ألف حديث صحيح، وأحفظ مائيت ألف  محدويه، مسعت البخاري يقول: أحفظ مائة
حديث غري صحيح. وقال أبو عمرو أمحد بن حممد بن عمر املقرئ: مسعت بكر بن منري 

  يقول: بعث األمري خالد ابن أمحد الذهلي وايل خبارا إىل حممد بن إمساعيل أن امحل إيل 
ع منك. فقال لرسوله: أان ال أذل العلم، وال أمحله إىل مسكتاب اجلامع والتاريخ وغريمها أل
أو يف داري، فإن   شيء منه حاجة فاحضرين يف مسجدي أبواب الناس؛ فإن كانت لك إيل
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ملَْ يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعين من اجمللس ليكون يل عذر عند هللا يوم القيامة، ألين ال  
 أكتم العلم! فكان سبب الوحشة بينهما هذا. 

قال حممد بن العباس الضيب: مسعت أاب بكر بن أيب عمرو احلافظ يقول: كان سبب مفارقة و 
أيب عبد هللا البخاري خبارا أن خالد بن أمحد األمري خليفة الطاهرية ببخارا، سأل أن حيضر 

 هجملسه منزله ليقرأ اجلامع والتاريخ على أوالده فامتنع، فراسله أن يعَمد جملًسا ألوالده ال حيضر 
 غريهم، فامتنع أيًضا وقال: ال يسعين أن أخص ابلسماع قوًما دون قوم فاستعان عليه 

حبريث بن أيب الورقاء وغريه من علماء خبارا حىت يكلموه يف مذهبه، ونفاه من البلد فدعا 
عليهم. فقال: اللهم أرهم ما قصدوين به يف أنفسهم وأهاليهم. فأما خالد بن أمحد فلم أيت 

أقل  من شهر، حىت ورد أمر الطاهرية أبن ينادى عليه، فنودي عليه وهو على أاتن،   عليه إالَّ 
وأشخص على إكاف، وأما حريث فإنه ابتلي يف أهله فرأى فيها ما جيل عن الوصف، وأما  
فالن فإنه ابتلي أبوالده، وأراه هللا فيهم البالاي. قال ابن عدي: مسعت عبد القدوس بن عبد  

قرية من قرى مسرقند على  -قول: جاء حممد بن إمساعيل إىل خرتنك ياجلبار السمرقندي 
وكان له هبا أقرابء فنزل عدهم، فسمعته ليلة من الليايل وقد فرغ من صالة   -فرسخني منها 

الليل يدعو ويقول: اللهم إنه قد ضاقت علي األرض مبا رحبت فاقبضين إليك. فما مت الشهر  
ت البخاري ليلة عيد الفطر سنة ست ومخسني ومائتني،  احىت قبضه هللا، وقربه خبرتنك. م

 رمحه هللا. 

 1العبر في خبر من غبر  -31
  ـ( 748ال    )املتوىف:  

اإلمام حرب اإلسالم، أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن  قال رمحه هللا: 
وتسعني ومائة، وارحتل سنة   بردزبه البخاري، موىل اجلعفيني صاحب التصانيف. ولد سنة أربع 

عشر ومائتني، فسمع مكي بن إبراهيم وأاب عاصم النبيل، وخالئق عدهتم ألف شيخ، وكان  
 ذكاء، ومل خيلف بعده مثله رمحة هللا عليه.  من أوعية العلم، يتوقد

 
 368-367/ 1العرب يف خرب من غرب    1
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 1المغني في الضعفاء - 32

 . ـ( 748ال    )املتوىف:  
ني فحجة إمام وال عربة اعيل البخاري موىل اجلعفيأبو عبد هللا حممد بن إمسقال رمحه هللا: 

 برتك أيب زرعة وأيب حامت له من أجل اللفظ ألنه جمتهد يف املسألة بل ومصيب.
 

 2تاريخ ابن الوردي -33

 .  ـ( 749 م     مظ       م     حممد ا   الور ي)املتوىف: 
عفي صاحب الصحيح املتفق وفيها: تويف اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري اجلقال رمحه هللا: 

به، رحل يف طلب احلديث إىل األمصار، ومولده سنة أربع وتسعني على األخذ منه والعمل 
 لثالث عشرة خلت من شوال.ومائة 

قال البخاري: أهلمت حفظ احلديث وأان يف الكتاب ابن عشر سنني، فلما بلغت مثاين عشرة 
وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قرب سنة صنفت قضااي الصحابة والتابعني وأقاويلهم 

  قال: وخرجت الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث -صلى هللا عليه وسلم   -رسول هللا 
 وما أدخلت فيه إال ما صح.

وورد مرة إىل بغداد فعمد أهل احلديث إىل مائة حديث فقلبوا متوهنا وأسانيدها ووضعوا عشرة 
ملذكورة والبخاري يقول يف كل حديث منها: ال  أنفس فأورد واحد بعد اآلخر األحاديث ا

حىت ذكرها عن  أعرفه، فلما فرغوا قال: أما احلديث األول فهو كذا وأما الثاين فهو كذا
 آخرها على حقيقتها متوان وأسانيد. 

 
 2/557. احملقق: الدكتور نور الدين عرت  املغين يف الضعفاء  1
   226/ 1اتريخ ابن الوردي    2

 م 1996 -ه  1417الطبعة: األوىل،  ت.  و لبنان / بري  -الناشر: دار الكتب العلمية 
 2عدد األجزاء:  
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ووقع بني البخاري وبني خالد أمري خبارى وحشة، فدس خالد من قال: البخاري يقول خبلق  
القرآن، فتربأ البخاري من ذلك وعظم عليه فارحتل ونزل عند بعض األفعال للعباد وخبلق 

 هبا ليلة عيد الفطر منها. مات أقاربه بقرية خرتنك على فرسخني من مسرقند ف

 

 1الوافي بالوفيات  -34

  ـ( 764 تصالح الد   خ         بك     بد هللا ال  دي ) 
ابلباء املوحدة    املغرية بن بردزبه البخاري حممد بن امسعيل بن إبراهيم بنقال رمحه هللا: 

  ،والباء املوحدة املفتوحة ،والزاي الساكة ،والدال املهملة املكسورة  ،والراء الساكنة  ،املفتوحة
اإلمام العلم أبو عبد هللا اجلعفي موالهم البخاري صاحب صحيح البخاري   .واهلاء

وحفظ   ،سنة مخس وماتني هوأول مساع ،ولد يف شوال سنة أربع وتسعني وماية ،والتصانيف
رحل سنة عشر  .عانه عليه الذكاء املفرطأوحبب إليه العلم يف الصغر و  ،تصانيف ابن املبارك 

  وحممد بن يوسف  ،حممد بن سالم البيكندي  : وماتني بعد أن مسع الكثري ببلده من سادة وقته
ومسع   .طايفةوهرون بن األشعث و  ،وحممد بن غرير ، وعبد هللا بن حممد املسندي ،البيكندي

وكان مكي أحد من حدثه عن   ،وقتيبة ومجاعة ،وحيىي بن بشر الزاهد ،مكي بن إبراهيم :خببل 
وصدقة   ،ومعاذ بن أسد  ،وعبدان ،علي بن احلسن بن شقيق :ومسع مبرو من .ثقات التابعني

  .واسحق وعدة ،وبشر بن احلكم ،ابن حيىي حيىي :ومسع بنيسابور من .بن الفضل ومجاعة
وسريج بن   ،حممد بن عيسى الطباع  :وببغداد من ،موسى احلافظ وغريهراهيم بن : امن لريواب

وبدل بن   ،أيب عاصم النبيل :وابلبصرة من .وعفان ومعوية بن عمرو االزدي وطايفة ،النعمان
وعمرو ابن عاصم   ،وعبد الرمحن بن محاد الشعيثي ،وحممد بن عبد هللا األنصاري ،احملرب

 ،وأيب نعيم  ،عبد هللا بن موسى :وابلكوفة من .الغداين وطبقتهم  بن رجاء وعبد هللا ،الكاليب

 
 150-148/ 2الوايف ابلوفيات    1

 بريوت   -الناشر: دار إحياء الرتاث  .  احملقق: أمحد األرانؤوط وتركي مصطفى 
 م 2000  -ه 1420م النشر:عا
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 ،وخالد بن خملد ،وخالد بن حيىي ،ومها أقدم شيوخه موات ،واحلسن بن عطية ،وطلق بن غنام
وأمحد   ،واحلميدي ،ومبكة من أيب عبد الرمحن املقرئ . وقبيصة وطبقتهم ،وفروة بن أيب املغراء

وأيب اثبت   ، ومطرف بن عبد هللا ،عبد العزيز األويسى :ابملدينة من  .عةزرق ومجابن حممد األ
سعيد بن أيب  :ومبصر من ،و بن عون وغريهر مع :وبواسط من  .حممد بن عبيد هللا وطايفة 

  .وعمرو بن الربيع بن طارق وطبقتهم ،وسعيد بن تليد  ،وعبد هللا ابن صاحل الكاتب ،مرمي
حممد   :وبقيسارية من .ومن أيب نضر الفراديسي ومجاعة ،ئا يسرياأيب مسهر شي :من وبدمشق

  ،وأيب اليمان  ،أيب املغرية :وحبمص من ،آدم بن أيب إايس  :وبعسقالن من ،بن يوسف الفراييب
وقد   ،وذكر أنه مسع من ألف نفس .وحيىي الوحاظي ،وأمحد بن خالد الوهيب ،بن عياش يوعل 

  ،وحدث ابحلجاز .ومل نرها :دينقال الشيخ مشس ال  ،وحدث هبا ،خرج عنهم مشيخة
  ، أبو زرعة :وروى عنه  .وكتبوا عنه وما يف وجهه شعرة ، ومن وراء النهر ،وخراسان ،والعراق

والنسائي على نزاع يف النسائي  ،الرتمذي :أصحاب الكتب نوروى عنه م  ،وأبو حامت قدميا
وآخر من روى   ،كبارومجاعة   ، الصحيحوروى عنه مسلم يف غري ،واألصح انه مل يرو عنه شيئا 

وجامعه أجل كتب اإلسالم يف احلديث  .عنه اجلامع الصحيح منصور بن حممد البزدوى 
قال الشيخ مشس  ،وهو أعلى شىء يف وقتنا اسنادا للناس ،وأفضلها بعد كتاب هللا تعاىل

سان لسماعه  ولو رحل اإلن ؟ومن ثلثني سنة يفرحون الناس بعلو سنده فكيف اليوم :الدين
ذهبت عينا حممد يف  :وقال أمحد ابن الفضل البلخي .لتهفرسخ ملا ضاعت رح من ألف

اي هذه قد رد هللا على ابنك بصره  :فقال هلا  ،صغره فرأت أمه إبراهيم عليه السالم يف املنام
مسعت  : وعن جربيل بن ميكائيل .عليه بصره بكثرة بكايك أو دعايك فأصبح وقد رد هللا

ببصرى فعلمين رجل أن احلق رأسي واغلفه  راسان أصبت  ملا بلغت خ :البخاري يقول
ما وضعت يف الصحيح حديثا إال اغتسلت قبل   :وقال .بصريففعلت فرد هللا  ،ابخلطمى

  ،أخرجت يف هذا الكتاب من حنو ست ماية ألف حديث :وقال ،ذلك وصليت ركعتني
مسعته   :برىالفر  وقال .عشرة سنة وجعلته حجة فيما بيين وبني هللا تعاىل وصنفته يف ست

 :وقال .صغرت نفسي عند أحد إال عند ابن املديين ورمبا كنت اغرب عليهاستما  :يقول
يشهد هلذا   :قال الشيخ مشس الدين . أرجو أين القى هللا تعاىل وال حياسبين أين اغتبت أحدا
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و  فإنه ابلغ ما يقول يف الرجل املرتوك أ ،تجريح والتضعيفكالمه رمحه هللا تعاىل يف ال
 ،وال فالن يضع احلديث ،فالن كذاب  :وال يكاد يقول ،فيه نظر أو سكتوا عنه :الساقط

  ، وكان يركب إىل الرمى فكان ال يسبق وال يكاد سهمه خيطئ اهلدف .وهذا من شدة ورعه
وقال   ،يف قلب املتون واألسانيد مشهوروحديثه يف امتحان أهل بغداد له . وكان كرميا جوادا

رأيت يف املنام حممد بن حامت احللقاين فسألته وأان   :مسعت أاب ذر يقول: حممد بن أيب حامت
مث سألته عن حممد بن امسعيل  . عم رأيته ن  :قال ؟هل رأيته ،أعرف أنه ميت عن شيخي

واستسقى  .أشار إىل السماء إشارة كاد يسقط منها لعلو ما يشري ، رأيته :فقال ؟البخاري
ومات   ،وقد افردت يف مناقبه مصنفا:  لشيخ مشس الديناالناس بقربه يف مسرقند وسقوا قال 

وفاح من تراب قربه مثل راحية  ،ليلة عيد الفطر سنة ست ومخسني وماتني يف بيت وحده
فجعل الناس خيتلفون  ،لة حبذاء قربهمث علت سوارى بيض يف السماء مستطي ،املسك 

 ومل يقدر على حفظه وأما تراب قربه فإنه كان يرفعون عنه حىت ظهر القرب. ويتحدثون
 : وقال الفضل بن امسعيل اجلرجاين ،ابحلرس

 صحيح البخاري لو انصفوه ... ملا خط إال مباء الذهب

 اسنايد مثل جنوم السماء ... أمام متون كمثل الشهب

 امجع العاملون ... على فضل رتبته يف الرتب  فيا عاملا

 نفيت السقيم من الناقلني ... ومن كان متهما ابلكذب 

 واثبت من عدلته الرواة ... وصحت روايته يف الكتب

 .وابرزت من حسن ترتيبه ... وتبويبه عجبا للعجب



330 
 

 1مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان -35

 .  ـ(768 س د           س  ما  ال اف   )املتوىف:  بد هللا     
اإلمام ها تويف البخاري احلافظ " ويف ليلة عيد الفطر منقال يف حوادث سنة ست و مخسني:

قدوة األانم وعايل املقام جامع أصح الكتب املصنفة يف السنن واألحكام، إمام احملدثني 
براهيم بن املغرية بن بردزية البخاري موىل وشيخ اإلسالم أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إ

ع وتسعني ومائة، ورحل  اجلعفيني صاحب اجلامع الصحيح وغريه من التصانيف، ولد سنة أرب
سنة عشرة ومائتني، فسمع مكي بن إبراهيم وأاب عاصم النبيل وخالئق عدهتم ألف شيخ،  

د فاجتمع إليه أهلها كتب خبراسان واجلبال والعراق واحلجاز والشام ومصر، وقدم بغداو 
 واعرتفوا بفضله بفضله وشهدوا بتفرده يف علم الرواية والدراية. 

وة املقتبس " واخلطيب يف " اتريخ بغداد "  حلميدي يف كتاب " جذوحكى أبو عبد هللا ا
البخاري ملا قدم بغداد مسع به أصحاب احلديث، فاجتمعوا وأعدوا له مائة حديث، متوهنا  

وأسانيدها، وجعلوا منت كل واحد إلسناد آخر، ودفعوها إىل عشرة أنفس إىل كل واحد  
وعني املوعد  ون ذلك على البخاري،ذا حضروا اجمللس يلقعشرة أحاديث، وأمروهم إ

للمجلس، فحضر اجمللس مجاعة من أصحاب احلديث من الغرابء من أهل خرسان وغريها.  
ومن البغداديني، فلما اطمأن اجمللس أبهله انتدب أو قال: ابتدر واحد لعشرة فسأله عن 

فه، فما  عن آخر فقال: ال أعر حديث من تلك األحاديث فقال البخاري: ال أعرفه، فسأله 
يه واحد بعد واحد حىت فرغ من عشرة، مث كذلك كل واحد من العشرة جعلوا زال يلقي عل 

يسألونه عن األحاديث املذكورة واحد بعد واحد والبخاري يقول: ال أعرفه. وكان الفقهاء ممن  
ضد ذلك   حضر اجمللس يلتفت بعضهم إىل بعضهم، ويقولون: الرجل منهم. وما كان منهم

ري وقلة الفهم، فلما علم البخاري أهنم فرغوا التفت إىل بخاري ابلعجز والتقصيقضي على ال
األول منهم وقال: أما حديثك األول فهو كذا، وأما الثاين فهو كذا، وكذلك الثالث والرابع 

 
 مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان  1

 لبنان  -مية، بريوت الناشر: دار الكتب العل
 م   1997 -ه    1417الطبعة: األوىل، 
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ه. مث  وابقي أحاديثه إىل متام العشرة على الوالء، يرد كل منت إىل إسناده وكل إسناد إىل متن
رتب املائة مجيعها كل واحد منها يف موضعه إسناداً  واحد من التسعة حىت كذلك فعل بكل 

ومتناً، فأقر له الناس ابحلفظ فاعرتفوا له ابلفضل. وكان ابن صاعد إذا ذكره يقول: الكيس  
النطاح. ونقل الفربري عنه أنه قال: ما وضعت يف كتايب الصحيح حديثاً إال اغتسلت قبل  

لصحيح لست عشرة سنة، خرجته من  ه قال: صنفت كتايب اليت ركعتني. وعنه أنذلك وص
ست مائة ألف حديث، وجعلته حجة فيما بيين وبني هللا تعاىل. قلت: وسيأيت إن شاء هللا  

 تعاىل أن سنن أيب داود خرجها من مخس مائة ألف حديث.
بقي أحد يروي عنه   وقال الفربري: مسع صحيح البخاري يعين عليه تسعون ألف رجل، فما

بو عيسى الرتمذي. وكانت والدة البخاري يوم اجلمعة بعد الصالة ريي. وممن روى عنه أ غ
لثالث عشرة، وقيل اثنيت عشرة خلت من شوال سنة أربع وتسعني ومائة. وتويف ليلة السبت 

عند صالة العشاء ليلة عيد الفطر، ودفن يوم العيد بعد صالة الظهر، رمحة هللا عليه 
 رضوانه." و 

 1فعية الكبرى الشا طبقات  -36

  ـ( 771اتج الد    بد الو اب    ت   الد   ال بك  )املتوىف: 

بفتح الباء املوحدة بعدها راء  ،  بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبهحممد بن إمساعيل  قال رمحه هللا:
مث هاء ابن بذذبه   ،مث ابء موحدة مفتوحة ، مث زاى ساكنة ،مث دال مكسورة مهملة ، ساكنة
مث ابء موحدة    ،مث ذال اثنية معجمة ساكنة ،مث ذال معجمة مكسورة ، حدة مفتوحةبباء مو 

وقيل بدل بردزبه  ، هذا ما كنا نسمعه من الشيخ اإلمام الوالد رمحه هللا . مث هاء ،مكسورة
 .األحنف وقيل غري ذلك 

 ،سلنيواملعول عليه ىف أحاديث سيد املر  ،وشيخ املؤمنني ،وقدوة املوحدين ،هو إمام املسلمني
 

 227-212/ 2طبقات الشافعية الكربى  1

 احملقق: د. حممود حممد الطناحي د. عبد الفتاح حممد احللو
 ه  1413الطبعة: الثانية،  .  والنشر والتوزيع هجر للطباعة  الناشر:  
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احب  سهم البخارى صاحب اجلامع الصحيح و أبو عبد هللا اجلعفى موال ،وحافظ نظام الدين
 . ذيل الفضل للمستميح

 عال عن املدح حىت ما يزان به ... كأمنا املدح من مقداره يضع
 ودا ليس ينصدعله الكتاب الذى يتلو الكتاب هدى ... هذى السيادة ط

 ... الشريعة أن تغتاهلا البدعاجلامع املانع الدين القومي وسنة 
 الفضل حتسبه ... كالشمس يبدو سناها حني ترتفع قاصى املراتب داىن

 ذلت رقاب مجاهري األانم له ... فكلهم وهو عال فيهم خضعوا 
 ال تسمعن حديث احلاسدين له ... فإن ذلك موضوع ومنقطع 

 كيه اصطبارك ال ... تعجل فإن الذى تبغيه ممتنع وقل ملن رام حي
 جلامع البيعوهبك أتتى مبا حيكى شكالته ... أليس حيكى حميا ا

أى  مسع مالك بن أنس ور ، ل بن إبراهيم من العلماء الورعنيكان والده أبو احلسن إمساعي
  ،أمحد بن حفصروى عنه ، وحدث عن أىب معاوية ومجاعة، بن املباركا فح محاد بن زيد وصا

قال أمحد بن  ، اىل درمها من شبهةىف مجيع مال أعلم  :دخلت عليه عند موته فقال :وقال
 .فتصاغرت إىل نفسى عند ذلك  :حفص

وأول مساعه سنة مخس ومائتني وحفظ  ، ولد البخارى سنة أربع وتسعني ومائة ونشأ يتيما
ورحل سنة عشر  ،  ذكاؤه املفرط الصغر وأعانه عليه تصانيف ابن املبارك وحبب إليه العلم من

وحممد بن يوسف  ،  ببلده من حممد بن سالم البيكندىومائتني بعد أن مسع الكثري
 .وهارون ابن األشعث وطائفة ، وعبد هللا بن حممد املسندى ،البيكندى

ومبرو من على بن . وقتيبة ومجاعة  ،بن بشر الزاهد  وحيىي ،ومسع ببلخ من مكى بن إبراهيم 
وإسحاق   ،كمبن احلوبشر  ،حيىي وبنيسابور من حيىي بن. ومجاعة ،وعبدان ،يقاحلسن بن شق

وعفان   ،وببغداد من شريح بن النعمان. وغريه ،وابلرى من إبراهيم بن موسى احلافظ. وعدة
  ،عبد هللا األنصارىوحممد بن  ،وبدل بن احملرب ، وابلبصرة من أىب عاصم النبيل. وطائفة
ة  بيصوق ،وخالد بن حيىي ،واحلسن بن عطية ،وطلق بن غنام ،أىب نعيموابلكوفة من . وغريهم
ي، لعزيز األويس وابملدينة من عبد ا. ن احلميدى وعليه تفقه عن الشافعى ومبكة م. وغريهم
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وبواسط ومصر ودمشق وقيسارية وعسقالن ومحص من خالئق يطول . ومطرف بن عبد هللا
 ويف. نهم مشيخة وحدث هبا ومل نرهاوقد خرج ع ،ذكر أنه مسع من ألف نفس .سردهم

وإمساعيل  ،جلزيرة من أمحد بن الوليد بن الورتنيس احلراىننه مسع ابللحاكم أ (اتريخ نيسابور)
وهذا . وأمحد بن عبد امللك بن واقد احلراىن ،وعمرو بن خالد ، بن عبد هللا بن زرارة الرقى

وال من ابن    ،فإنه مل يدخل اجلزيرة ومل يسمع من أمحد بن الوليد إمنا روى عن رجل عنه  ،وهم
وأما ابن واقد فإنه   ،أىب أويس بد هللا الذى يروى عنه هو إمساعيل بنزرارة إمنا إمساعيل بن ع

نبه على هذا شيخنا احلافظ املزى فيما رأيته   ،وعمرو بن خالد مسع منه مبصر ،مسع منه ببغداد
وإمنا مسيت من كل   :مث قال ،وأكثر احلاكم ىف عد شيوخه وذكر البالد الىت دخلها .طهخب

فإن مسلم بن احلجاج مل يدرك   ، ليستدل بذلك على عاىل إسنادهانحية مجاعة من املتقدمني 
واعرتضه شيخنا الذهىب كما رأيته خبطه أبنه أدرك أمحد  . أحدا ممن مسيتهم إال أهل نيسابور

 . ومها ممن عد احلاكم -يعىن بن حفص-وعمر 
ىب ثور  ن الزعفراىن وأمسع م :وقال ،ذكر أبو عاصم العبادى أاب عبد هللا ىف كتابه الطبقات 

ومل يرو عن   :قال، وتفقه على احلميدى وكلهم من أصحاب الشافعى :قلت، يسىوالكراب
وروى عن  ،الشافعى ىف الصحيح ألنه أدرك أقرانه والشافعى مات مكتهال فال يرويه انزال

وذكر الشافعى ىف موضعني من صحيحه ىف  :قلت. احلسني وأىب ثور مسائل عن الشافعى
ورقم شيخنا املزى ىف التهذيب  ، وىف ابب تفسري العرااي من البيوعابب ىف الركاز اخلمس 

 . للشافعى ابلتعليق وذكر هذين املكانني
ب عنه احملدثون وما ىف وكت ،وما وراء النهر ،وخراسان ،والعراق،حدث البخارى ابحلجاز

وحممد بن   ،ومسلم خارج الصحيح ،والرتمذى  ،وأبو حامت  ،روى عنه أبو زرعة،  وجهه شعرة
وأبو قريش حممد بن   ،وأبو العباس السراج ، وابن خزمية ، وصاحل بن حممد جزرة ،صر املروزىن

وآخر من روى عنه اجلامع   .قوخل  ي،وأبو حامد بن الشرق ،وحيىي بن حممد بن صاعد ،مجعة
وآخر من زعم أنه  ، املتوىف سنة تسع وعشرين وثالمثائة ي،منصور بن حممد البزدو  :الصحيح

وآخر  ، املتوىف سنة ست وأربعني وثالمثائة ي،خأبو طهري عبد هللا بن فارس البل مسعه منه موات 
 .الثة رجالمن روى حديثه عاليا خطيب املوصل ىف الدعاء للمحاملى بينه وبينه ث
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وال عربة مبن   ،فأجل كتب اإلسالم وأفضلها بعد كتاب هللا (اجلامع الصحيح )وأما كتابه 
 .هذه شاذة ال يعول عليها يرجح عليه صحيح مسلم فإن مقالته

شيخا حنيفا ليس    رأيت البخارى :مسعت احلسن بن احلسني البزار يقول :قال ابن عدى
 .عاش اثنتني وستني سنة إال ثالثة عشر يوما ،ابلطويل وال ابلقصري

ذهبت عينا حممد ىف صغره فرأت أمه إبراهيم عليه السالم  :وقال أمحد بن الفضل البلخى
فأصبح وقد رد هللا عليه  ، لى ابنك بصره بكثرة بكائك أو دعائك رد هللا ع اي هذه قد :فقال
،  ملا بلغت خراسان أصبت ببصرى :بن ميكائيل مسعت البخارى يقولوعن جربيل . بصره

رواها غنجار ىف   ،بصرففعلت فرد هللا على  ،فعلمىن رجل أن أحلق رأسى وأغلفه ابخلطمى
  ؟   قلت للبخارى كيف كان بدء أمرك: امت الوراقوقال أبو جعفر حممد بن أىب ح. اترخيه

وخرجت من الكتاب بعد  ،سنني أو أقل أهلمت حفظ احلديث ىف املكتب وىل عشر :قال
سفيان عن أىب  :فقال يوما فيما يقرأ على الناس ،العشر فجعلت أختلف إىل الداخلى وغريه

ارجع إىل  :فقلت له ،يم فانتهرىنإن أاب الزبري مل يرو عن إبراه :فقلت له ،الزبري عن إبراهيم
 ،هو الزبري بن عدى عن إبراهيم :قلت ؟ كيف اي غالم  :فدخل مث خرج فقال ىل، األصل

 ؟ابن كم كنت : فقال للبخارى بعض أصحابه .صدقت :وقال ،فأخذ القلم مىن وأصلحه
  ، فلما طعنت ىف ست عشرة سنة حفظت كتب ابن املبارك. ابن إحدى عشرة سنة  :قال

فلما حججت رجع  ،مث خرجت مع أمى وأخى أمحد إىل مكة. وعرفت كالم هؤالء  ،ووكيع
قضااي  )فلما طعنت ىف مثاىن عشرة سنة جعلت أصنف ، لفت ىف طلب احلديثأخى هبا وخت

إذ  ( كتاب التاريخ)وصنفت  ،وذلك أايم عبيد هللا بن موسى ،(الصحابة والتابعني وأقاويلهم
ىف اللياىل املقمرة وقل اسم ىف التاريخ إال وله   - ه وسلمصلى هللا علي-ذاك عند قرب النىب 

وقال عمر بن حفص األشقر كنا مع البخارى  . قصة إال أىن كرهت تطويل الكتاب  عندى
،  مث وجدانه ىف بيت وهو عراين وقد نفد ما عنده، ابلبصرة نكتب احلديث ففقدانه أايما 

 .فجمعنا له الدراهم وكسوانه
لقيت أكثر من ألف : مسعت حممد بن إمساعيل يقول :مد البخارىوقال عبد الرمحن بن حم

فما رأيت واحدا   -إىل أن قال -وخراسان ،ومصر ،والشام ،والعراق ،من أهل احلجاز رجل
 . وأن القرآن كالم هللا ،أن الدين قول وعمل :منهم خيتلف ىف هذه األشياء
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كل ذلك أجالس أمحد بن    ،ات دخلت بغداد مثاىن مر  :مسعته يقول  : وقال حممد بن أىب حامت
فأان   .عبد هللا ترتك العلم والناس وتصري إىل خراسان اي أاب :فقال ىل آخر ما ودعته ،حنبل

 .اآلن أذكر قول أمحد
كتبنا عن البخارى على ابب حممد بن يوسف الفرايىب وما ىف وجهه    :وقال أبو بكر األعني

كان    :بن إمساعيل وآخر يقوالن  حاشد مسعت :وقال حممد بن أىب حامت وراق البخارى . شعرة
حىت أتى على ذلك أايما فكنا نقول   ،سماع وهو غالم فال يكتبالبخارى خيتلف معنا إىل ال

فأخرجنا إليه ما كان عندان فزاد  ؟!فاعرضا على ما كتبتما ،إنكما قد أكثرمتا على :فقال ،له
ا حنكم كتبنا من فقرأها كلها على ظهر قلب حىت جعلن ،على مخسة عشر ألف حديث

 . فعرفنا أنه ال يتقدمه أحد ! أترون أىن اختلف هدرا وأضيع أايمى :مث قال،حفظه
فكان أهل املعرفة يعدون خلفه ىف طلب احلديث وهو شاب حىت يغلبوه على نفسه  :قاال

وكان شااب مل خيرج   ،فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه  ،وجيلسوه ىف بعض الطريق
كنت عند حممد بن سالم   :ن جماهد يقولومسعت سليم ب :أىب حامتمد بن قال حم .وجهه

فخرجت    :قال، لو جئت قبل لرأيت صبيا حيفظ سبعني ألف حديث :فقال ىل ،البيكندى
  ،نعم وأكثر :قال  ؟ أان أحفظ سبعني ألف حديث: أنت الذى تقول :فقلت ،ىف طلبه فلقيته

 ،ومساكنهم ،ووفاهتم ، عرفت مولد أكثرهموال أجيئك حبديث عن الصحابة أو التابعني إال
ىف ذلك أصل أحفظه حفظا  إال ويل ، ولست أروى حديثا من حديث الصحابة أو التابعني

 .-صلى هللا عليه وسلم-أو سنة رسول هللا  ،عن كتاب هللا
حدثنا حممد بن يعقوب ابن يوسف    ،حدثنا أبو عمرو أمحد بن حممد املقرى :قال غنجار

قدم علينا حممد بن إمساعيل  :يقول ،ى بن احلسني بن عاصم البيكندىت عل مسع ،البيكندى
أنظر إىل سبعني ألف  كأين  :مسعت إسحاق بن راهويه يقول :فقال بعضنا ،فاجتمعنا عنده 

لعل ىف هذا الزمان من ينظر إىل مائىت  !أو تعجب من هذا :فقال حممد، حديث من كتاىب
 . سهه نفىن بقال وإمنا ع. ألف حديث من كتابه 

مسعت  :يقول ،مسعت حممد بن مخريويه  ،حدثىن حممد بن أمحد القومسى :وقال ابن عدى
وأحفظ مائىت ألف حديث غري ، أحفظ مائة ألف حديث صحيح :يقول ،حممد بن إمساعيل

 . صحيح
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ما رأيت حتت أدمي السماء أعلم ابحلديث من حممد ابن إمساعيل : وقال إمام األئمة ابن خزمية 
أن البخارى قدم بغداد فاجتمع   :مسعت عدة مشايخ حيكون  :وقال ابن عدى .رىالبخا

وجعلوا منت هذا إلسناد   ،فعمدوا إىل مائة حديث فقلبوا متوهنا وأسانيدها ،أصحاب احلديث
ودفعوا إىل كل واحد عشرة أحاديث ليلقوها على البخارى ىف    ،وإسناد هذا ملنت هذا هذا

وسأله عن حديث من تلك العشرة فقال ال  :هم فقالفاجتمع الناس وانتدب أحد .اجمللس
فكان الفقهاء يلتفت بعضهم . حىت فرغ من العشرة ،ال أعرفه :فسأله عن آخر فقال ،أعرفه

مث انتدب آخر ففعل   .عليه ابلعجز إىل بعض ويقولون الرجل فهم ومن كان ال يدرى قضى
 .هفس وهو ال يزيدهم على ال أعرفال أعرفه إىل فراغ العشرة أن :والبخارى يقول ،كفعل األول

والثاىن   ،فإسناده كذا وكذا ،أما حديثك األول :فلما علم أهنم قد فرغوا التفت إىل األول فقال
وفعل ابلثاىن مثل ذلك إىل أن  .نادهفرد كل منت إىل إس، والثالث إىل آخر العشرة ،كذا وكذا

 .فأقر له الناس ابحلفظ  ،فرغ
اي أهل العلم   :كنت جبامع البصرة إذ مسعت مناداي ينادى   :ذىوقال يوسف بن موسى املرورو 

فرأيت رجال شااب يصلى   ،فقاموا ىف طلبه وكنت فيهم ،لقد قدم حممد بن إمساعيل البخارى
 ،وسألوه أن يعقد هلم جملسا لإلمالء فأجاهبمفلما فرغ أحدقوا به  ،خلف األسطوانة

أان شاب وقد ، اي أهل البصرة  :ال فجلس وق ،فلما كان من الغد اجتمع كذا وكذا ألف
حدثنا عبد  ، وسأحدثكم أبحاديث عن أهل بلدكم تستفيدون الكل ،سألتموىن أن أحدثكم

عن   ،حدثنا أىب حدثنا شعبة عن منصور وغريه ،هللا بن عثمان بن جبلة بن أىب رواد بلديكم
 لقوم ... احلديثاي رسول هللا الرجل حيب ا  :أن أعرابيا قال ،عن أنس ،سامل بن أىب اجلعد

           .وأملى جملسا على هذا النسق ،إمنا عندكم عن غري منصور ،ليس هذا عندكم :مث قال
 .لك بن أىب الشوارب وكان دخوىل البصرة أايم حممد بن عبد امل : قال يوسف
  ،ومعرفة األسانيد ،ىف معىن العلل والتاريخ ،وال خبراسان ،مل أر أحدا ابلعراق ي:وقال الرتمذ

 .م من حممد بن إمساعيلعل أ
حممد بن   : سنة سبع وأربعني ومائتني لمسعت أاب حامت يقو  :وقال إسحاق بن أمحد الفارسى

وحممد بن أسلم ، لم من خبراسان اليوموحممد بن حيىي أعق، إمساعيل أعلم من دخل العرا
 . وعبد هللا الدارمى أثبتهم ،أورعهم
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وحممد بن   ، أبو زرعة :ربعة من أهل خراسانانتهى احلفظ إىل أ :وعن أمحد بن حنبل قال
 .واحلسن بن شجاع البلخى ،والدارمى ،إمساعيل

ولو قلت إىن مل   ،معرفة احلديث ومجعه  كان البخارى أحد األئمة ىف:وقال أبو أمحد احلاكم 
 . لرجوت أن أكون صادقا ،أر تصنيف أحد يشبه تصنيفه ىف املبالغة واحلسن

أخربكم أبو القاسم   ،قرأت على عمر بن القواس :قال ، إذان خاصا أخربان أبو عبد هللا احلافظ
حدثنا   ،مجيع أخربان ابن  ،أخربان ابن طالب  ، أخربان مجال اإلسالم ،بن احلرستاىن حضورا

كنت عند حممد بن إمساعيل   :قال ،حدثنا حممد بن يوسف البخارى  ،أمحد بن حممد بن آدم
قها ىف ليله مثاىن عشرة  أسرج ليستذكر أشياء يعل فأحصيت عليه أنه قام و  ،مبنزله ذات ليلة

كان أبو عبد هللا إذا كنت معه ىف سفر جيمعنا بيت  :  وقال حممد بن أىب حامت الوراق. مرة
  ،                                         فكنت أراه يقوم ىف ليلة واحدة مخس عشرة مرة إىل عشرين مرة  ،احد إال ىف القيظ أحياانو 

  ،مث خيرج أحاديث فيعلم عليها مث يضع رأسه  ،خذ القداحة فيورى انرا ويسرجذلك أي ىف كل
  :فقلت له ، كل ما يقوموكان ال يوقظىن ىف ،وكان يصلى وقت السحر ثالث عشرة ركعة

أنت شاب وال أحب أن أفسد عليك  : قال؟ إنك حتمل على نفسك ىف كل هذا وال توقظىن
ما وضعت ىف الصحيح حديثا إال اغتسلت  :بن إمساعيل قال ىل حممد :وقال الفربرى. نومك 

كنت عند إسحاق بن  :  مسعته يقول :وقال إبراهيم بن معقل. قبل ذلك وصليت ركعتني
فأخذت ىف مجع هذا   ،لو مجعتم كتااب خمتصرا للسنن فوقع ذلك ىف قلىب :فقال رجل ،راهويه

 .الكتاب 
أخرجت هذا   :أنه قال ،بتني عن البخارىروى من وجهني اث :قال شيخنا أبو عبد هللا احلافظ

  وجعلته حجة فيما بيىن ،وصنفته ىف ست عشرة سنة ، الكتاب من حنو ستمائة ألف حديث
ما أدخلت ىف اجلامع إال ما صح وتركت من  :مسعته يقول :وقال إبراهيم بن معقل. وبني هللا

 . الصحاح ألجل الطول
ال خيفى على مجيع ما   :قال ؟ىف املصنف حتفظ مجيع ما :قلت له : وقال حممد بن أىب حامت

نفته ثالث  ص  :مث قال ،ولو نشر بعض إسنادى هؤالء مل يفهموا كتاب التاريخ وال عرفوه ،فيه
أال أريك  ،أيها األمري :فقال ،وقد أخذه ابن راهويه فأدخله على عبد هللا بن طاهر. مرات 
 . يفهلست أفهم تصن :وقال ،فنظر فيه عبد هللا فتعجب منه، سحرا
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رأيت النىب صلى هللا   :قال -وكان من أهل الفهم -حدثىن جنم بن الفضيل :وقال الفربرى
فإذا خطا خطوة خيطو حممد   ،وحممد بن إمساعيل خلفه ،قريةعليه وسلم ىف النوم خرج من 

 . ويضع قدمه على قدمه ويتبع أثره
اعيل أعلم بن إمسحممد   :يقول ،مسعت أاب عمرو أمحد بن نصر اخلفاف :وقال خلف اخليام

ولو   ،فعليه مىن ألف لعنةشيء ومن قال فيه  ، وإسحاق بعشرين درجة ىف احلديث من أمحد
 . دخل من هذا الباب مللئت منه رعبا

فلما قام من عنده  ،كان حممد بن إمساعيل عند عبد هللا بن منري  :وقال أبو عيسى الرتمذى
.                  استجيب له فيه :قال أبو عيسى. اي أاب عبد هللا جعلك هللا زين هذه األمة :قال له

لو جاز ىل لفضلته على  :وذكر البخارى (اتريخ نسف)وقال جعفر بن حممد املستغفرى ىف 
 .ولقلت ما لقى بعينه مثل نفسه  ،من لقى من مشاخيه
رأيت أاب زرعة كالصىب جالسا بني يدى حممد بن إمساعيل يسأله عن : وقال إبراهيم اخلواص

كتبت عن ألف   :مسعت حممد بن إمساعيل يقول :وقال جعفر بن حممد القطان. احلديث علل
 . ما عندى حديث إال أذكر إسناده ،كل واحد منهم عشرة آالف وأكثر  عن ،شيخ أو أكثر

ومل يره حممد بن سالم البيكندى بعد   ،فارق البخارى خبارى وله مخس عشرة سنة :قلت
لو جئت قبل  :عند حممد بن سالم البيكندى فقالت كن:  وقد قال سليم بن جماهد. ذلك 

أنت حتفظ سبعني ألف  :قته فقلتفخرجت حىت حل، لرأيت صبيا حيفظ سبعني ألف حديث
وال أجيبك حبديث عن الصحابة والتابعني إال عرفت مولد أكثرهم  ،  نعم وأكثر :قال ؟حديث

 إال وىل من ذلك ولست أروى حديثا من حديث الصحابة والتابعني ،ووفاهتم ومساكنهم
 . و سنةأصل أحفظه حفظا عن كتاب أ

فدخل حممد بن إمساعيل فلما خرج قال  ، كنت عند حممد بن سالم البيكندى  :وقال بعضهم
وال أزال  ،أمر احلديث يكلما دخل على هذا الصىب حتريت والتبس عل   :حممد بن سالم

 . خائفا ما مل خيرج
 -يعىن قتيبة-كنت عند أىب رجاء   :سف يقولمسعت حممد بن يو   : وقال حممد بن أىب حامت

قد ساقهم   ،وابن راهويه  ، وابن املديىن ،هذا أمحد بن حنبل  :فقال ،فسئل عن طالق السكران
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أنه إذا كان مغلوب العقل ال   :وكان مذهب حممد .وأشار إىل حممد بن إمساعيل،هللا إليك 
 .شيءأنه ال جيوز عليه من أمره   ،يذكر ما حيدث ىف سكره

وإسحاق    ملا مات أمحد بن حرب النيسابورى ركب حممد :ت عبد هللا بن سعيد يقولعومس
 .حممد أفقه من إسحاق :فكنت أمسع أهل املعرفة بنيسابور ينظرون ويقولون، يشيعان جنازته

فقلت أريد   ؟أين تريد :فقال ىل ،رأيت النىب صلى هللا عليه وسلم ىف املنام :وعن الفربرى
 .مىن السالم رأهأق :فقال ،البخارى

فمجموع   ،ليل عند السحر ثلثا من القرآنويقرأ ىف ال ،وكان البخارى خيتم القرآن كل يوم هنارا
 . وكان يقول أرجو أن ألقى هللا وال حياسبىن ابغتياب أحد .ورده ختمة وثلث ختمة 

 . ومل يقطع صالته وال تغري حاله،  فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة، وكان يصلى ذات يوم
 . ما أخرجت خراسان مثل البخارى: إلمام أمحدن اوع

 .البخارى فقيه هذه األمة :وقال يعقوب بن إبراهيم الدورقى
ما خرج من خراسان أحفظ   :وقد خرج البخارى إىل العراق، وقال حممد بن إدريس الرازى
 . منه وال قدم العراق أعلم منه

مسعت أاب حامد أمحد   :الوراق يقولمسعت أاب نصر أمحد بن حممد : قال احلاكم أبو عبد هللا
فقبل ما  ،مسعت مسلم بن احلجاج وجاء إىل حممد بن إمساعيل البخارى :لبن محدون يقو 
واي طبيب   ،ومسند احملدثني ،دعىن حىت أقبل رجليك اي أستاذ األستاذين :بني عينيه وقال

أخربان ابن جريج   :حدثنا خملد بن يزيد احلراىن قالم،  حدثك حممد بن سال .احلديث ىف علله
عن النىب  ،عن أىب هريرة ، عن أبيه ،ن سهيل بن أىب صاحلع ،حدثىن موسى ابن عقبة :قال

حدثنا   :قاال ،وحيىي بن معني ،وحدثنا أمحد بن حنبل :فقال البخارى. صلى هللا عليه وسلم
عن  ، عن سهيل بن أىب صاحل ،قال حدثىن موسى بن عقبة ،عن ابن جريج ،حجاج بن حممد

ىف كفارة اجمللس أن يقول إذا قام من   :عن النىب صلى هللا عليه وسلم ،أىب هريرة عن ،هأبي
هذا حديث مليح وال أعلم هبذا  :فقال حممد بن إمساعيل. جملسه )سبحانك ربنا وحبمدك(

  ،حدثنا وهيب ،حدثنا موسى بن إمساعيل ،اإلسناد ىف الدنيا حديثا غري هذا إال أنه معلول
هذا أوىل وال نذكر ملوسى  : إمساعيلقال حممد بن . بن عبد هللا قوله عون عن  ،حدثنا سهيل
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وهو سهيل بن ذكوان موىل جويرية وهم إخوة سهيل وعباد   ،بن عقبة مسندا عن سهيل
 .  وصاحل بنو أىب صاحل وهم من أهل املدينة

إذا كان أول ليلة من شهر رمضان  وقال نسج بن سعيد كان حممد بن إمساعيل البخارى
 ،وكذلك إىل أن خيتم القرآن ،ويقرأ ىف كل ركعة عشرين آية ،فيصلى هبم ، تمع إليه أصحابهجت

فيختم عند السحر ىف كل ثالث  ،وكان يقرأ ىف السحر ما بني النصف إىل الثلث من القرآن
عند   :ويقول ،ر كل ليلةعند اإلفطا هويكون ختم ، وكان خيتم ابلنهار ىف كل يوم ختمة ،ليال

 .ة مستجابةكل ختم دعو 
 . أرجو أن ألقى هللا وال حياسبىن أىن اغتبت أحدا :يقول ،مسعت البخارى :وقال بكر بن منري

فإنه أبلغ ما  ،يشهد هلذه املقالة كالمه ىف اجلرح والتعديل :قال شيخنا أبو عبد هللا احلافظ
 ،اب ن كذفال  :وال يكاد يقول ،أو سكتوا عنه ،فيه نظر :يقول يف الرجل املرتوك أو الساقط

 . وهذا من شدة ورعه ،وال فالن يضع احلديث
 . وأبلغ تضعيفه قوله ىف اجملروح منكر احلديث :قلت

.        فال حتل الرواية عنه ،كل من قلت فيه منكر احلديث  :قال البخارى :قال ابن القطان
  أبو زرعة أو ،أيهما أحفظ  :سئل العباس بن الفضل الرازى الصايغ :وقال أبو بكر اخلطيب

وجهدت أن أجئ   ،فرجعت معه مرحلة  ،لقيت البخارى بني حلوان وبغداد :فقال؟ البخارى
 ي.وأان أغرب على أىب زرعة عدد شعر  ،فما أمكن ،حبديث ال يعرفه

ث من إسحاق بن  حممد بن إمساعيل أعلم ابحلدي :وقال أبو عمرو أمحد بن نصر اخلفاف
 . ومن قال فيه شيئا فمىن عليه ألف لعنة ،بعشرين درجة ،وغريمها ، وأمحد بن حنبل ،راهويه
 . العامل الذى مل أر مثله ي،النق ي،حدثنا حممد بن إمساعيل التق :مث قال

استقبله   ،ملا قدم البخارى نيسابور :يقولون ،مسعت أصحابنا :وقال حممد بن يعقوب األخرم
 . وسوى الرجالة ، سوى من ركب بغال أو محارا ،رجل على اخليل أربعة آالف

وقال البخارى ومسلم   ،أبو بسر ،عبد هللا بن الديلمى (:الكىن)و أمحد احلاكم ىف ل أبوقا
وخليق  ،إمنا هو أبو بسر ي،وكالمها أخطأ ىف علم :قال احلاكم .أبو بشر بشني معجمة : فيه

فلما نقله مسلم من   ، أن يكون حممد بن إمساعيل مع جاللته ومعرفته ابحلديث اشتبه عليه
علم أنه منقول من كتاب  (األمساء والكىن)ومن أتمل كتاب مسلم ىف  ،ى زلته كتابه اتبعه عل 
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وجتلد ىف    ، حىت ال يزيد عليه فيه إال ما يسهل عده ،حذو القذة ابلقذة ،حممد بن إمساعيل
مل  (كتاب )وكتاب حممد بن إمساعيل ىف التاريخ  ،إذ مل ينسبه إىل قائله ،حق اجلالدة نقله

فمنهم من   ،أو األمساء أو الكىن مل يستغن عنه تاريخ ه شيئا من الومن ألف بعد ،يسبق إليه
فإنه   ،فاهلل يرمحه ،ومنهم من حكاه عنه ،ومسلم ، وأىب حامت ،مثل أىب زرعة ،نسبه إىل نفسه

  .                           وذكر احلاكم أبو أمحد كالما سوى هذا.ألصولالذى أصل ا
ىف تصنيف    ،وحنن بفربر، استلقى على قفاه يوماعبد هللا رأيت أاب : وقال حممد بن أىب حامت

ما أتيت شيئا بغري علم قط   إىن :إىن أراك تقول :فقلت ،وأتعب نفسه يومئذ (كتاب التفسري)
،  وهذا ثغر من الثغور ،أتعبنا أنفسنا اليوم :قال ؟فما الفائدة ىف االستلقاء ،منذ عقلت

فإن غافصنا  ، وآخذ أهبة ،ن أسرتيحفأحببت أ ،خشيت أن حيدث حدث من أمر العدو
خطأ  فما أعلم أىن رأيته ىف طول ما صحبته أ ي،وكان يركب إىل الرم ، العدو كان بنا حراك

 . وكان ال يسبق ،إال مرتني ، سهمه اهلدف
 . إال بدأت حبمد هللا والثناء عليه ،ما أردت أن أتكلم بكالم فيه ذكر الدنيا  :ومسعته يقول

فقلنا  ،وحنن بفربر ،فبلغه أنه قدم آمل ،قطع عليه ماال كثريا ، غرميوكان ألىب عبد هللا :قال
فخرج إىل  ،مث بلغ غرميه. لنا أن نروعه ليس :فقال ،وأتخذه مبالك   ،ينبغى أن تعرب :له

  ،ليكتب إىل خوارزم ىف أخذه ،ينبغى أن تقول ألىب سلمة الكشاىن عامل آمل :فقلنا ،خوارزم
 . ولست أبيع ديىن بدنياى  ،معوا مىن ىف كتاب إن أخذت منهم كتااب ط  :فقال

فلما بلغ أاب  ،  فكتب إىل واىل خوارزم ،حىت كلمنا السلطان عن غري أمره   ،فلم أيخذ ،فجهدان
  ،وكتب كتااب ي.ال تكونوا أشفق على من نفس  :وقال ،عبد هللا ذلك وجد وجدا شديدا

.       لغرميه يتعرض أن ال :وكتب إىل بعض أصحابه خبوارزم ،وأردف تلك الكتب بكتب 
 ،فأراد التشديد على الغرمي ،وأخرب السلطان ،جارفاجتمع الت ،وقصد انحية مرو ،فرجع غرميه

وكان   ،شيئا يسريا ،وصاحل غرميه على أن يعطيه كل سنة عشرة دراهم ، فكره ذلك أبو عبد هللا
 .ومل يصل من ذلك إىل درهم وال إىل أكثر منه ،املال مخسة وعشرين ألفا

 . ما توليت شراء شئ قط وال بيعه  :يقول ،أاب عبد هللاعت مس
 ؟فمن يتوىل أمرك ىف أسفارك: قلت
 .كنت أكفى أمر ذلك:قال 
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فاجتمع به بعض  ، أنفذها إليه ابنه أمحد ،أنه محل إىل البخارى بضاعة :وذكر بكر بن منري
الغد جتار ه من فجاء .انصرفوا الليلة :فقال ،فطلبوها منه بربح مخسة آالف درهم ،التجار
إىن نويت البارحة بيعها للذين أتوا   :فقال ،فطلبوها منه بربح عشرة آالف درهم ،آخرون
 . البارحة

ما ينبغى للمسلم أن يكون حبالة   :مسعت أاب عبد هللا يقول :وقال حممد بن أىب حامت :قلت
 .إذا دعى مل يستجب له

حىت جعلت أتناول  ،نفقىتت عىن فتخلف ،خرجت إىل آدم بن أىب إايس :ومسعته يقول :قال
فناولىن صرة   ،آاتىن أت مل أعرفه ،فلما كان اليوم الثالث ،اوال أخرب بذلك أحد ،احلشيش

 . أنفق على نفسك  :وقال ،داننري
وال أزهد ىف  ، وال أورع ،ما رأيت بعيىن منذ ستني سنة أفقه :ومسعت سليم بن جماهد يقول

 .من حممد بن إمساعيل ،الدنيا
  ، والكتب مشحونة به ، فال مطمع ىف استيعاب غالبها ، أىب عبد هللا كثريةن مناقب واعلم أ

 . وفيما أوردانه مقنع وبالغ
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 1البداية والنهاية  -37

  ـ( 774  - 700 ما  الد     و ال داء  مسا        م   ا   كثري) 
ترمجة حافلة  وقد ذكران له ، اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري صاحب الصحيحقال رمحه هللا: 

فنقول: هو حممد بن إمساعيل   ،ولنذكر هاهنا نبذة يسرية من ذلك  ، أول شرحنا لصحيحهيف
موالهم أبو عبد هللا البخاري احلافظ، إمام أهل   ،بن إبراهيم بن املغرية بن يزدزبه  اجلعفي

الصحيح احلديث يف زمانه، واملقتدى به يف أوانه، واملقدم على سائر أضرابه وأقرانه، وكتابه 
ع العلماء على قبوله وصحة ما فيه، وكذلك سائر أهل اإلسالم، يستقى بقراءته الغمام، وأمج 

ومات   ولد البخاري رمحه هللا يف ليلة اجلمعة الثالث عشر من شوال سنة أربع وتسعني ومائة،
أبوه وهو صغري فنشأ يف حجر أمه فأهلمه هللا حفظ احلديث وهو يف املكتب، وقرأ الكتب 

ل إنه كان حيفظ وهو صيب سبعني ألف حديث شهورة وهو ابن ست عشرة سنة حىت قيامل
 سردا، وحج وعمره مثاين عشرة سنة. 

فأقام مبكة يطلب هبا احلديث، مث رحل بعد ذلك إىل سائر مشايخ احلديث يف البلدان اليت 
 أمكنته الرحلة إليها، وكتب عن أكثر من ألف شيخ. 

 وروى عنه خالئق وأمم. 
يب البغدادي عن الفربري أنه قال: مسع الصحيح من البخاري معي حنو من ى اخلطوقد رو 

 سبعني ألفا مل يبق منهم أحد غريي. 
وقد روي البخاري من طريق الفربري كما هي رواية الناس اليوم من طريقه، ومحاد بن شاكر  

 وإبراهيم بن معقل وطاهر بن خملد. 
النسفي، وقد تويف النسفي بن علي الربدي منصور بن حممد وآخر من حدث عنه أبو طلحة 

وممن                ووثقه األمري أبو نصر بن ماكوال. هذا يف سنة تسع وعشرين وثالمثائة. 
روى عن البخاري مسلم يف غري الصحيح، وكان مسلم يتلمذ له ويعظمه، وروى عنه الرتمذي 

 يف جامعه، والنسائي يف سننه يف قول بعضهم.
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كل منها جيتمع ابإلمام أمحد فيحثه أمحد على املقام بغداد ان مرات، ويف  قد دخل بغداد مثو 
 ويلومه على اإلقامة خبراسان. 

وقد كان البخاري يستيقظ يف الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج ويكتب الفائدة متر  
ك قريبا من خباطره مث يطفئ سراجه، مث يقوم مرة أخرى وأخرى حىت كان يتعدد منه ذل

 ين مرة.عشر 
وقد كان أصيب بصره وهو صغري فرأت أمه إبراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم فقال: اي  

 هذه قد رد هللا على ولدك بصره بكثرة دعائك، أو قال بكائك، فأصبح وهو بصري.
وقال البخاري: فكرت البارحة فإذا أان قد كتبت يل مصنفات حنوا من مائيت ألف حديث  

 لها.وكان حيفظها ك مسندة
ودخل مرة إىل مسرقند فاجتمع أبربعمائة من علماء احلديث هبا، فركبوا أسانيد وأدخلوا إسناد  

 الشام يف إسناد العراق،
وخلطوا الرجال يف االسانيد وجعلو متون األحاديث على غري أسانيدها، مث قرأوها على 

ليه  ، وما تعنتوا عواألسانيد كلهاالبخاري فرد كل حديث إىل إسناده، وقوم تلك األحاديث 
 فيها، ومل يقدروا أن يعلفوا عليه سقطة يف إسناد وال منت.

وكذلك صنع يف بغداد وقد ذكروا أنه كان ينظر يف الكتاب مرة واحدة فيحفظه من نظرة 
 واألخبار عنه يف ذلك كثرية.  واحدة.

 : وقد أثىن عليه علماء زمانه من شيوخه وأقرانه
 راسان مثله. د: ما أخرجت خفقال اإلمام أمح

 وقال علي بن املديين: مل ير البخاري مثل نفسه. 
وقال إسحاق بن راهويه: لو كان يف زمن احلسن الحتاج الناس إليه يف احلديث ومعرفته 

 وفقهه.
 وقال أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبد هللا بن منري: ما رأينا مثله. 

 وقال علي بن حجر: ال أعلم مثله.
دخلت البصرة والشام واحلجاز والكوفة ورأيت : افعينظر بن سهل الش ال حممود بن الوق

 علماءها كلما جرى ذكر حممد بن إمساعيل البخاري فضلوه على أنفسهم.
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وقال أبو العباس الدعويل: كتب أهل بغداد إىل البخاري: املسلمون خبري ما حييت هلم *  
 حبديث. ه البخاري فليسل حديث ال يعرفوليس بعدك خري حني تفتقد وقال الفالس: ك

 وقال أبو نعيم أمحد بن محاد: هو فقيه هذه األمة. 
 وكذا قال يعقوب بن إبراهيم الدورقي.

 ومنهم من فضله يف الفقه واحلديث على اإلمام أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. 
مثل حممد بن  وقال قتيبة بن سعيد: رحل إيل من شرق األرض وغرهبا خلق فما رحل إيل 

 اعيل البخاري.إمس
يعين يف  -وقال مرجى بن رجاء: فضل البخاري على العلماء كفضل الرجال على النساء 

 وأما قبل زمانه مثل قرب الصحابة والتابعني فال.  -زمانه 
 وقال هو آية من آايت هللا متشي على األرض.

أفقهنا وأعلمنا  وقال أبو حممد عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي: حممد بن إمساعيل البخاري 
 وأغوصنا وأكثران طلبا. 

 وقال إسحاق بن راهويه: هو أبصر مين.
 وقال أبو حامت الرازي: حممد بن إمساعيل أعلم من دخل العراق.

ه يسمعان ما يقول، ومل يكن وقال عبد هللا العجلي: رأيت أاب حامت وأاب زرعة جيلسان إلي
بكذا وكذا، وكان حييا فاضال حيسن كل   مسلم يبلغه، وكان أعلم من حممد بن حيىي الذهلي

وقال غريه: رأيت حممد بن حيىي الذهلي يسأل البخاري عن األسامي والكىن والعلل،   شئ.
 وهو مير فيه كالسهم، كأنه يقرأ قل هو هللا أحد. 

: رأيت مسلم بن احلجاج جاء إىل البخاري فقبل بني عينيه  وقال أمحد بن محدون القصار
جليك اي أستاذ األستاذين، وسيد احملدثني، وطبيب احلديث يف علله، مث وقال: دعين أقبل ر 

عن حديث كفارة اجمللس فذكر له علته فلما فرغ قال مسلم ال يبغضك إال حاسد،  سأله 
 وأشهد أن ليس يف الدنيا مثلك.

من  الرتمذي: مل أر ابلعراق وال يف خراسان يف معىن العلل والتاريخ ومعرفة األسانيد أعلم وقال 
 البخاري، وكنا يوما عند عبد هللا بن منري فقال للبخاري: جعلك هللا زين هذه األمة.

 قال الرتمذي: فاستجيب له فيه. 
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هللا عليه وسلم وال  وقال ابن خزمية: ما رأيت حتت أدمي السماء أعلم حبديث رسول هللا صلى
عليه يف حفظه وإتقانه   أحفظ له من حممد بن إمساعيل البخاري، ولو استقصينا ثناء العلماء
أجل احلوادث وهللا   وعلمه وفقهه وورعه وزهده وعبادته لطال علينا، وحنن على عجل من

 سبحانه املستعان. 
والورع والزهد يف الدنيا دار  وقد كان البخاري رمحه هللا يف غاية احلياء والشجاعة والسخاء 

 الفناء، والرغبة يف اآلخرة دار البقاء. 
 ى هللا وليس أحد يطالبين أين اغتبته. ين ألرجو أن ألقوقال البخاري: إ

 فذكر له التاريخ وما ذكر فيه من اجلرح والتعديل وغري ذلك.
س أخو العشرية "   فقال: ليس هذا من هذا، قال النيب صلى هللا عليه وسلم: " إيذنوا له فلبئ

 وحنن إمنا روينا ذلك رواية ومل نقله من عند أنفسنا.
ليلة ثالث عشرة ركعة، وكان خيتم القرآن يف كل ليلة من   يصلي يف كلوقد كان رمحه هللا

رمضان ختمة، وكانت له جدة ومال جيد ينفق منه سرا وجهرا، وكان يكثر لصدقة ابلليل 
د الرمية شريف النفس، بعث إليه بعض السالطني  والنهار، وكان مستجاب الدعوة مسد

يعين إن كنتم تريدون   -: يف بيته العلم واحللم يؤتى ليأتيه حيت يسمع أوالده عليه فأرسل إليه
 ليهم. وأىب أن يذهب إ -ذلك فهلموا إيل 

والسلطان خالد بن أمحد الذهلي انئب الظاهرية ببخارى، فبقي يف نفس األمري من ذلك، 
 -اء كتاب من حممد بن حيىي الذهلي أبن البخاري يقول لفظه ابلقرآن خملوق فاتفق أن ج

بني حممد بن حيىي الذهلي وبني البخاري يف ذلك كالم وصنف البخاري يف  وكان قد وقع 
الناس عن السماع من البخاري، وقد كان الناس   فأراد أن يصرف -لعباد ذلك كتاب أفعال ا

ثروا على رأسه الذهب والفضة يوم دخل خبارى عائدا إىل  يعظمنونه جدا، وحني رجع إليهم ن
مالء جبامعها فلم يقبلوا من األمري، فأمر عند ذلك بنفيه  أهله، وكان له جملس جيلس فيه لإل

عا خالد بن أمحد فلم ميض شهر حىت أمر ابن طاهر أبن  من تلك البالد فخرج منها ود
جن يف بغداد حىت مات، ومل يبق أحد  ينادى على خالد بن أمحد على أاتن، وزال ملكه وس 
ي من بلده إىل بلدة يقال هلا خرتنك  يساعده على ذلك إال ابتلي ببالء شديد، فنزح البخار 
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ل يدعو هللا أن يقبضه إليه حني رأى  على فرسخني من مسرقند، فنزل عند أقارب له هبا وجع 
 فنا إليك غري مفتونني " . الفنت يف الدين، ملا جاء يف احلديث: " وإذا أردت بقوم فتنة فتو 

 مث اتفق مرضه على إثر ذلك.
اء، وصلي عليه يوم  عند صالة العش  -كان ليلة السبت و  -فكانت وفاته ليلة عيد الفطر 

وكفن يف ثالثة أثواب   -أعين سنة ست ومخسني ومائتني  -العيد بعد الظهر من هذه السنة 
ني ما دفن فاحت من قربه رائحة  بيض ليس فيها قميس وال عمامة، وفق ما أوصى به، وح

 سواري بيض حبذاء قربه.  غالية أطيب من ريح املسك مث دام ذلك أايما مث جعلت ترى
 وكان عمره يوم مات ثنتني وستني سنة. 

وقد ترك رمحه هللا بعده علما انفعا جليمع املسلمني، فعلمه مل ينقطع بل هو موصول مبا أسداه  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " إذا مات ابن آدم انقطع  من الصاحلات يف احلياة، وقد قال

ع به احلديث رواه مسلم وشرطه يف صحيحه هذا أعز من شرط  علمه إال من ثالث، علم ينتف
 زيه فيه غريه، ال صحيح مسلم وال غريه.كل كتاب صنف يف الصحيح، ال يوا

 وما أحسن ما قاله بعض الفصحاء من الشعراء: 
 ملا خط إال مباء الذهب   ....      أنصفوه  صحيح البخاري لو

 بني الفىت والعطب  السدهو  ....     هو الفرق بني اهلدى والعمى  
 أمام متون هلا كالشهب....         أسانيد مثل جنوم السماء   

 ودان به العجم بعد العرب  ....       هبا قام ميزان دين الرسول 
 مييز بني الرضى والغضب  ....    حجاب من النار الشك فيه  
 ونص مبني لكشف الريب....        وسرت رقيق إىل املصطفى  
 على فضل رتبته يف الرتبن        ....  ع العاملو لما أمجفيا ع 
 وفزت على زعمهم ابلقصب  ....      سبقت األئمة فيما مجعت 
 ومن كان متهما ابلكذب  ....     نفيت الضعيف من الناقلني 
 وتبويبه عجبا للعجب  ....       وأبرزت يف حسن ترتيبه 
 فيما وهب وأجزل حظك  ....     فأعطاك موالك ما تشتهيه  
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 1الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري  -38

  ـ( 786 تحممد     وسف         مشس الد   الك ماين ) 
وأما البخاري فهو أبو عبد هللا حممد بن  ، هللا تعاىل عنه" ترمجة البخاري رضي قال رمحه هللا: 

ر املهملة وتسكني س )بفتح املوحدة وإسكان الراء وكن إبراهيم بن املغرية بن بردزبة إمساعيل ب
أسلم املغرية وكان   ، ( خباريبضم اجليم وسكون املهملة وابلفاء)الزاي ابملوحدة( اجلعفي 

وأمه كانت ،  وأبوه إمساعيل كان من خيار الناس  ،خبارى جموسيا على يد اليماين اجلعفي وايل
م  املنام إبراهيفرأت أمه يف  ،وكان البخاري رمحه هللا قد ذهب بصره وهو صغري ،جمابة الدعوة

  ،وقال: اي هذه قد رد  هللا على ابنك بصره لكثرة دعائك أو بكائك  ،اخلليل عليه السالم
 . فأصبح بصريا

وأهلم حفظ احلديث يف صغره وهو ابن عشر سنني أو   ،عني ومائةولد ببخارى سنة أربع وتس  
وذلك سنة مثان   ،فرجع أبوه وهو أقام مبكة املكرمة يف طلب العلم ،2مث حج  به أبوه  ،أقل

وكتب عن  ،ورحل رحالت واسعة يف طلب احلديث إىل أمصار اإلسالم ،عشرة من عمره
قال رمحه هللا تعاىل: كتبت عن ألف ومثانني رجال ليس   ،وأئمة متكاثرات  ،شيوخ متوافرات 

فيهم إال  صاحب حديث كل هم كانوا يقولون: اإلميان قول وعمل يزيد وينقص. حىت صار  
وأمجع احملققون على أن كتابه أصح كتاب بعد  ، حلديث واملقتدى به يف هذا الشأنإمام أئمة ا

وعظمه العلماء   ،أو ينقصون، ف أو يزيدون القرآن. وروى عنه خالئق كثريون حنو من مائة أل
حىت أن  مسلما صاحب الصحيح كلما   ، غاية التعظيم وكرمه الفضالء هناية اإلجالل والتكرمي

واي أستاذ  ،: دعين أقبل رجليك اي طبيب احلديث يف عللهدخل عليه يسلم ويقول
 .واي سيد احملد ثني ،األستاذين

 
 صحيح البخاري  الكواكب الدراري يف شرح  1

 لبنان-الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت
 م 1981 -ه  1401طبعة اثنية: .  م1937  -ه  1356طبعة أوىل:  

 أحمد، فرجعا هما و تخلف البخاري في طلب العلم. الثابت أن البخاري حج مع أمه وأخيه   2
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ه هذه  مثله وجعله هللا زين هذه األمة. وقال أبو نعيم: إنه فقيوقال أبو عيسى الرتمذي: مل أر 
وكان علماء مكة يقولون هو إمامنا وفقيهنا   :(وقال حممد بن بشار )إبعجام الشني. األمة
)مصغ ر اخلزمة   و رأى مثل نفسه. وقال ابن خزميوقال ابن املديين: ما ه . خراسان وفقيه

هو آية   : وقال بعضهم .أعلم ابحلديث منه وأحفظ ما حتت أدمي السماء: ( ابملعجمة والزاي
 .وحنو ذلك  ،من آايت هللا ميشي على وجه األرض

ورمبا كان أييت   ، يتصد ق بهان وك ،وقد ورث من أبيه ماال ، وكان رمحه هللا يف سعة من الدنيا 
  ،وكان خيتم يف كل ثالث ليال ،عليه هنار ال أيكل فيه وإمنا كان أيكل أحياان لوزتني أو ثالاث 

 .وكان حفظه هللا يف غاية الكمال

وقال: ما وضعت يف كتايب  ،وقال: خرجت هذا الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث 
شر فها هللا  ، ان ذلك مبكة املشرفةوقيل ك، كعتنيهذا حديثا إال اغتسلت قبل ذلك وصل يت ر 
،  وقيل كان ابملدينة صلى هللا على صاحبها. تعاىل والغسل مباء زمزم والصالة خلف املقام

وقيل صنف اجلامع يف ست عشرة  .وصلى لكل ترمجة ركعتني ،وترجم أبوابه يف الروضة املباركة
 .سنة وهللا أعلم بذلك 

وهلم معه حكاية مشهورة يف    ،حلديث بال منازعةيف ا أهلها لهوانقاد  ،ودخل بغداد مرات 
وحني وقعت الفتنة واشتدت   .فصحح كلها يف الساعة، امتحاهنم له بقلب األسانيد واملتون

ومقدم  ، فتلقاه أهلها يف جتمل عظيم ،رجع من بغداد إىل خبارى  ،احملنة يف مسالة خلق القرآن
 البلد خالد بن حممد اهلذيل يتلطف  سل إليه أمريأر ف .وبقي مد ة حيد ثهم يف مسجده ،كرمي

فامتنع البخاري من ذلك وقال: ال   ،وحيد ثهم به يف قصره، معه ويسأله أن أيتيه ابلصحيح
 ،فحصلت وحشة بينهما فأمره األمري ابخلروج من البلد. أذل العلم وال أمحله إىل أبواب الناس

اخلالفة أبن ينادى على خالد   ورد أمر دارإن  البخاري دعا عليه فلم أيت شهر حىت :ويقال
وملا خرج من خبارى كتب إليه أهل ، وحبس إىل أن مات  ،فنودي عليه على أاتن ،يف البلد

لراء  )بفتح املعجمة وإسكان افلما كان بقرية خرتنك فسار إليهم ،  مسرقند خيطبونه إىل بلدهم
بلغه أنه وقع بينهم بسببه فتنة   ،د( وهي على فرسخني من مسرقنوفتح الفوقانية وسكون النون
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وقد فرغ  -فضجر ليلة ودعا ،فأقام هبا حىت ينجلي األمر ،فقوم يريدون دخوله وقوم يكرهونه
فمات يف ذلك  ،اللهم لقد ضاقت علي  األرض مبا رحبت فاقبضين إليك -من صالة الليل

اء  از الدعتج فإن قلت كيف اس، الشهر سنة ست ومخسني ومائتني وعمره اثنان وستون سنة
قلت: نصوا أبن  ؟، (  يتمنني أحدكم املوت لضر نزل به)الابملوت وقد خر ج هو يف صحيحه 

وأم ا إذا نزل به ضر  ديين فإن ه جيوز متنيه خوفا من تطر ق اخللل يف   ،الد نيوي :املراد ابلضر  هو
وظهر    ،املسك ن وملا  دفن رمحة هللا عليه فاح من تراب قربه رائحة الغالية أطيب م .الد ين

وكانوا يرفعون الرتاب منه للربكة حىت ظهرت   ،سوار بيض يف السماء مستطيلة حذاء القرب
فنصب على القرب خشبات  ،ومل يكن يقدر على حفظ القرب ابحلرا س ،احلفرة للناس

ودام ريح الطيب أاي ما كثرية   ،فكانوا أيخذون ما حواليه من الرتاب واحلصيات  ، مشبكات 
وأمثال هذه الكرامات اإلهلية ال يستعظم ابلنسبة إىل  .ند مجيع أهل تلك البالدع حىت تواتر

وجعل له لسان صدق يف اآلخرين  ،رفع هللا تعاىل ذكره الشريف وقد فعل د،أمثال هؤالء العبا
 .وقد جعل

واعلم أن احلديث موضوعه: هو ذات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من حيث أنه رسول   
  وأحواله.  ،وأفعاله، لم يعرف به أقوال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمهو ع وحده: هللا 

ثالثة   :وعدد األبواب  .مائة وشيء  :وغايته: الفوز بسعادة الدارين. وان عدد كتب اجلامع
وعدد األحاديث املسندة   .آالف وأربعمائة ومخسون اباب مع اختالف قليل يف نسخ األصول

فأحاديثه   ، واملكررات منه قريب النصف . بعون حديثاسة وسن ومخفيه سبعة آالف ومائتا
فيه مائتان وتسعة  :وعدد مشاخيه الذين خرج عنهم .بدون التكرار تقارب أربعة آالف

وتفرد أيضا مبشايخ مل   ،مائة وأربعة وثالثون :وعدد من تفر د ابلرواية عنهم دون مسلم .ومثانون
ووقع له اثنان وعشرون حديثا   . ابلواسطةسة إالاخلم تقع الرواية عنهم كبقية أصحاب الكتب

أعلى هللا درجته ودرجتنا يوم التناد على رؤوس األشهاد ورزقنا  . ثالثي اإلسناد ا،عاليا رفيع
ومجعنا عند حضرته الشريفة صلى ، خري خالئقه وأفضل أانمه ،شفاعة من توسلنا إليه بكالمه
  واحلمد هلل رب العاملني.رسلنيلى املوسالم ع، هللا عليه وسلم يف دار الكرامة
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 1العقد المذهب في طبقات حملة المذهب -39

 (  ـ 804  تا   امل    س اج الد    م             محد )
 " حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخارى.قال رمحه هللا: 

صاحب "الصحيح" قد أفردت ترمجته ابلتصنيف. ولد سنة أربع وتسعني ومائة، ومات سنة  
 ومائتني، ذكره العبادى يف طبقاته وقال: مسع من الزعفراىن وأىب ثور ست وسبعني

و عن الشافعى يف الصحيح؛ ألنه أدرك أقرانه، والشافعى مات متكهاًل فال  والكرابيسى، ومل ير 
احلسني وأىب ثور مسائل عن الشافعى. قلت: ومسع هذا فلم خيل   يرويه انزاًل، وروى عن

 اة والعرااي". صحيحه من ذكره فذكره يف الزك
 

 2التوضيح لشرح الجامع الصحيح  -40

  ـ(  804)املتوىف ا   امل    
صحيح اإلمام أيب عبد هللا البخاري، متواتر عنه، وأشهر من رواه    ف  .  " قال رمحه هللا: 

الفربري عنه، قال أبو عبد هللا الفربري: مسع "الصحيح" من أيب عبد هللا تسعون ألف رجل  
قال الذهيب: وآخر من روى عنه صحيحه منصور بن حممد    ي. فما بقي أحد يرويه غري 

 عبد هللا بن فارس البلخي سنة ست وأربعني البزدوي ، وآخر من زعم أنه مسع منه أبو ظهري 
              وقال اخلطيب: آخر من حدث عن البخاري ببغداد: احلسني بن إمساعيل احملاملي. . وثالمثائة

 
 سيد مهين   -زهري . احملقق: أمين نصر األ54العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب ص 1

 م   1997  -ه     1417لبنان. الطبعة: األويل،    –الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت  
 
 لصحيحالتوضيح لشرح اجلامع ا  2

 سوراي   -الناشر: دار النوادر، دمشق .  مي وحتقيق الرتاثاحملقق: دار الفالح للبحث العل

 م   2008 -ه    1429الطبعة: األوىل، 
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وي، وأبو زيد املروزي  بري خالئق منهم: أبو حممد احلمعن الفر  -أعين: "صحيحه" -ورواه
، وأبو إسحاق املستملي، وأبو احلسن علي بن  الفقيه الشافعي، وهو أجل من رواه عنه وأوهلم

أمحد اجلرجاين، وأبو اهليثم حممد بن مكي الكشميهين، وأبو علي إمساعيل بن حممد الكشاين،  
ورواه عن كل واحد من   وآخرون. -املثناة فوق بفتح امليم وتشديد -وحممد بن أمحد بن مت 

داودي، عن احلموي، عن الفربري، هؤالء مجاعات، واشتهر اآلن من طريق أيب الوقت، عن ال
                                                                             عن البخاري.

صلى هللا عليه    -مور رسول هللا واسم صحيحه: "اجلامع املسند الصحيح، املختصر من أ
يف احلديث  ايمه" كذا مساه هو أول كتابه، وهو أول كتاب صنف، وسننه، وأ-وسلم 

 الصحيح اجملرد، وهو أكثر فوائد من صحيح مسلم، وأصح على الصحيح عند اجلمهور. 

"،  وقال النسائي: ما يف هذه الكتب أجود منه. وقد قرر اإلمساعيلي ترجيح كتابه يف "مدخله
األمة  ومما يرجح به أنه البد من ثبوت اللقاء عنده، وخالفه مسلم واكتفى إبمكانه. وأمجعت

حة كتابه وكتاب مسلم، ومعناه أنه جيب العمل أبحاديثهما، وأهنما يفيدان الظن، إال على ص
ما تواتر منها، فيفيد العلم، وقال قوم: إهنا كلها تفيد العلم القطعي، وأنكره اجلمهور  

 ققون.واحمل

                                                          .أتل  ه ةف   ىف سبب ت ن  ه وك   
قال إبراهيم بن معقل النسفي: قال لنا أبو عبد هللا البخاري: كنت عند إسحاق بن راهويه،  

يه  صلى هللا عل  -فقال لنا بعض أصحابنا: لو مجعتم كتااب خمتصرا يف الصحيح لسنن رسول 
وروي من جهات عنه قال:  . ع هذا الكتاب ، فوقع ذلك يف قليب، فأخذت يف مج-وسلم 

صنفت كتاب الصحيح لست عشرة سنة، خرجته من ستمائة ألف حديث، وجعلته حجة  
يف املنام    -صلى هللا عليه وسلم  -وعنه أنه قال: رأيت النيب   . -عز وجل-بيين وبني هللا 

ت تذب حة أذب عنه، فسألت بعض املعربين فقال: أنكأين واقف بني يديه، وبيدي مرو 
وعنه قال: ما أدخلت يف كتاب "اجلامع"   الكذب؛ فهو الذي محلين على إخراج "الصحيح".

إال ما صح، وتركت من الصحاح حلال الطول. ويف رواية عنه حكاها احلازمي يف " شروط  
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كته من الصحاح أكثر، وهي  األئمة اخلمسة ": مل أخرج يف هذا الكتاب إال صحيحا، وما تر 
لفربري: قال يل البخاري: ما وضعت يف كتاب "الصحيح" حديثا إال وقال ا مبعناها.

وقال عبد القدوس بن مهام: مسعت عدة من املشايخ   اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتني.
ومنربه، وكان   -صلى هللا عليه وسلم  -يقولون: حول البخاري تراجم جامعه بني قرب النيب 

يف  -صلى هللا عليه وسلم  -زي: رأيت النيب وقال أبو زيد املرو   لي لكل ترمجة ركعتني.يص
املنام، فقال يل: "إىل مىت تدرس الفقه، وال تدرس كتايب؟ ". قلت: وما كتابك اي رسول هللا؟  

                                    قال: "جامع حممد بن إمساعيل البخاري"، أو كما قال. 
يل، ثنا أبو عبد هللا حممد بن علي قال: يسابور" للحاكم، عن أيب عمرو إمساعريخ نويف "ات

مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول: أقمت ابلبصرة مخس سنني معي كتيب أصنف وأحج  
يف كل سنة، وأرجع من مكة إىل البصرة. قال: وأان أرجو أن هللا تعاىل يبارك للمسلمني يف  

                      فيها.و عمرو: قال أبو عبد هللا: فلقد ابرك هللاهذه املصنفات. قال أب
وقال ابن طاهر: صنف صحيحه ببخارى. وقيل: مبكة. وقال ابن جبري: مسعت البخاري  
يقول: صنفته يف املسجد احلرام، وما أدخلت فيه حديثا إال بعد ما استخرت هللا تعاىل 

ألول عندي أصح. ومجع النووي  ر: والقول اقال ابن طاه وصليت ركعتني، وتيقنت صحته.
ني ذلك أبنه كان يصنف فيه مبكة، واملدينة، والبصرة، وخبارى، فإنه مكث يف تصنيفه ست  ب

عشرة سنة كما سلف. وبعث األمري خالد بن أمحد الذهلي وايل خبارى إليه: أن امحل إيل  
أان ال أذل العلم، وال أمحله كتاب "اجلامع"، و"التاريخ"، وغريمها؛ ألمسع منك. فبعث إليه: 

  لناس، فإن كان لك إىل شيء منه حاجة فاحضرين يف مسجدي أو يف داري.إىل أبواب ا
ويروى أنه بعث إليه أن يعقد جملسا ألوالده ال حيضره غريهم، فامتنع وقال: ال يسعين أن 

 أخص ابلسماع قوما دون قوم.

                                        .                           ف      د   حا  ثه
مجلة ما فيه من األحاديث املسندة سبعة آالف ومائتان ومخسة وسبعون حديثا ابألحاديث 

املكررة. وحبذفها حنو أربعة آالف، قد ذكرها مفصلة احلافظ أبو الفضل حممد بن طاهر  
 :-محه هللار   -املقدسي إبسناده عن احلموى فقال: عدد أحاديث "صحيح البخاري"
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 بدء الوحي: مخسة أحاديث. 

 اإلميان: مخسون . 

 العلم: مخسة وسبعون.  

 الوضوء: مائة وتسعة أحاديث. 

 غسل اجلنابة: ثالثة وأربعون . 

 احليض: سبعة وثالثون.  

 التيمم: مخسة عشر. 

 فرض الصالة: حديثان.  

 الصالة يف الثياب: تسعة وثالثون . 

 القبلة: ثالثة عشر. 

   تة وسبعون. املساجد: س

 سرتة املصلي: ثالثون . 

 اقيت الصالة: مخسة وسبعون . مو 

 األذان: مثانية وعشرون . 

 فضل صالة اجلماعة وإقامتها: أربعون . 

 اإلمامة: أربعون.  

 إقامة الصفوف: مثانية عشر . 

 افتتاح الصالة: مثانية وعشرون.  

 القراءة: ثالثون.  
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 الركوع والسجود والتشهد: اثنان ومخسون.  

 انقضاء الصالة: سبعة عشر . 

 اجتناب أكل الثوم: مخسة أحاديث . 

 صالة النساء والصبيان: مخسة عشر .

 اجلمعة: مخسة وستون. 

 صالة اخلوف: ستة أحاديث. 

 العيد: أربعون.  

 الوتر: مخسة عشر.  

 االستسقاء: مخسة وثالثون 

 الكسوف: مخسة وعشرون.  

 سجود القرآن: أربعة عشر. 

 ثون.  القصر: ستة وثال

 االستخارة: مثانية.  

 التحريض على قيام الليل: أحد وأربعون . 

 النوافل: مثانية عشر . 

 الصالة مبسجد مكة: تسعة.  

 العمل يف الصالة: ستة وعشرون. 

 السهو: أربعة عشر . 

 اجلنائز: مائة وأربعة ومخسون.  
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 الزكاة: مائة وثالثة عشر. 

 صدقة الفطر: عشرة. 

 .  احلج: مائتان وأربعون

 العمرة: اثنان وثالثون . 

 اإلحصار: أربعون . 

 جزاء الصيد: أربعون . 

 الصوم: ستة وستون . 

 ليلة القدر: عشرة. 

 قيام رمضان: ستة.  

 االعتكاف: عشرون.  

 البيوع: مائة وأحد وتسعون.  

 السلم: تسعة عشر. 

 الشفعة: ثالثة أحاديث.  

 اإلجارة: أربعة وعشرون. 

 احلوالة: ثالثون . 

 نية أحاديث.  ة: مثاالكفال

 الوكالة: سبعة عشر.  

 املزارعة والشرب: تسعة وعشرون. 

 االستقراض وأداء الديون: مخسة وعشرون. 
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 اإلشخاص: ثالثة عشر. 

 املالزمة: حديثان . 

 اللقطة: مخسة عشر. 

 أربعون .  املظامل والغصب: أحد

 الشركة: اثنان وسبعون . 

 الرهن: تسعة أحاديث .

 . العتق: أحد وعشرون

 املكاتب: ستة . 

 اهلبة: تسعة وستون.  

 الشهادات: مثانية ومخسون .

 الصلح: اثنان وعشرون . 

 الشروط: أربعة وعشرون. 

 الوصااي: أحد وأربعون.  

 اجلهاد والسري: مائتان ومخسة ومخسون.  

 : اثنان وأربعون.  بقية اجلهاد أيضا

 فرض اخلمس: مثانية ومخسون . 

 تون . اجلزية واملوادعة: ثالثة وس

 بدء اخللق: مائتان وحديثان.  

 األنبياء واملغازي: أربعمائة ومثانية وعشرون.  
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 جزء آخر بعد املغازي: مائة ومثانية وثالثون  

 التفسري: مخسمائة وأربعون .

 فضائل القرآن: أحد ومثانون.  

 النكاح والطالق: مائتان وأربعة وأربعون . 

 النفقات: اثنان وعشرون.  

 . األطعمة: سبعون  

 العقيقة: أحد عشر .

 الصيد والذابئح وغريه: تسعون . 

 الذابئح واألضاحي : ثالثون.  

 األشربة: مخسة وستون.  

 الطب: تسعة وسبعون.  

 اللباس: مائة وعشرون. 

 املرضى: أحد وأربعون.  

 اللباس أيضا: مائة . 

 األدب: مائتان وستة ومخسون  

 االستئذان: سبعة وسبعون. 

 .  الدعوات: ستة وسبعون

 ومن الدعوات: ثالثون. 

 الرقاق: مائة.  
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 احلوض: ستة عشر. 

 اجلنة والنار: سبعة ومخسون 

 القدر: مثانية وعشرون. 

 : أحد وثالثون  األميان والنذور

 كفارة اليمني: مخسة عشر .

 الفرائض: مخسة وأربعون . 

 احلدود: ثال ثون.  

 احملاربون: اثنان ومخسون.  

 الدايت: أربعة ومخسون.  

 املرتدين: عشرون.  ابة استت

 اإلكراه: ثالثة عشر . 

 ترك احليل: ثالثة وعشرون .

 التعبري: ستون . 

 الفنت: مثانون.  

 األحكام: اثنان ومثانون.  

 األماين : اثنان وعشرون  

 إجازة خرب الواحد: تسعة عشر 

 االعتصام: ستة وتسعون  

 اب: مائة وسبعون . وغري ذلك إىل آخر الكت -سبحانة وتعاىل-التوحيد وعظمة الرب 
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وهذا فصل نفيس يغتبط به أهل العناية، فهو كالفهرست ألبواب الكتاب، فيسهل معرفة  
 اديثه على قاصديه. مظان أح

وقال أبو حفص عمر بن عبد اجمليد امليانشي يف "إيضاح ما ال يسع احملدث جهله": الذي  
. قال: واشتمل كتابه  اشتمل عليه كتاب البخاري من األحاديث سبعة آالف وستمائة ونيف 

وكتاب مسلم على ألف حديث ومائيت حديث من األحكام، فروت عائشة من مجلة  
  ونيفا وسبعني حديثا، مل خيرج غري األحكام منها إال يسريا. الكتابني مائتني

قال احلاكم: فحمل عنها ربع الشريعة. ومن الغريب ما رأيته يف كتاب "اجلهر ابلبسملة" أليب 
بن أيب القاسم البوشنجي نقل عن البخاري أنه صنف كتااب أورد فيه مائة ألف   سعيد إمساعيل

 حديث صحيح. 

عبد هللا يف "املدخل إىل معرفة املستدرك": عدد من أخرج هلم  قال احلاكم أبو ف  .
البخاري يف "اجلامع الصحيح"، ومل خيرج هلم مسلم أربعمائة وأربعة وثالثون شيخا، وعدد من 

يف "صحيحه"، ومل حيتج هبم البخاري يف "جامعه" ستمائة ومخسة وعشرون احتج به مسلم 
 شيخا. 

 . خمت    فإهنا حتتم  ت ن  اف     نب   م  حال م ن ه 

بضم امليم على -هو أمري املؤمنني أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية 
وهو مثىن حتت، مث زاي ساكنة، مث   ، بفتح أوله،-بن يزدزبه-املشهور، وجيوز كسرها يف لغة 

مبوحدة يف أوله بدل -ويقال: بردزبه -دال مهملة مكسورة، مث زاي، مث ابء موحدة، مث هاء  
كذا ضبطه أوال ابن خلكان عن بعضهم، مث نقل الثاين   املثناة، مث راء مهملة، والباقي مثله.

                          ابلعربية: الزراع.  : هو ابلبخارية، ومعناه-أعين ابن ماكوال-عن ابن ماكوال قال 
ت": قال يل أهل خراسان بعد أن  وقال ابن دحية يف كالمه على حديث "إمنا األعمال ابلنيا
بباء موحدة، مث راء ساكنة، مث  -مل يعرفوا معىن هذه اللفظة: يقال للفالحني ابلفارسية برزكر

و لقب لكل من سكن البادية زراعا  وه -زاي مكسورة، مث كاف غري صافية، مث راء ساكنة 
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الم؛ ألن جده املغرية  كان أو غريه، وقيل: إنه املغرية بن األحنف اجلعفي موالهم والء اإلس
أسلم على يد ميان البخاري اجلعفي وايل خبارى. وميان هذا هو أبو جد عبد هللا بن حممد بن 

                                                        جعفر بن ميان املسندي شيخ البخاري. 
ني ومائة، وأمجعوا ولد إبمجاع بعد صالة اجلمعة لثالث عشرة خلت من شوال سنة أربع وتسع

على أنه تويف ليلة السبت، عند صالة العشاء ليلة الفطر، ودفن يوم الفطر بعد الظهر سنة  
  -ضي هللا عنه ر  -كتب   -قرية على فرسخني من مسرقند -ست ومخسني ومائتني خبرتنك 

ن  خبراسان، واجلبال، والعراق، واحلجاز، والشام، ومصر، عن أيب نعيم، والفراييب، وأمحد ب
وروى عنه: الرتمذي، والنسائي فيما قيل،  . حنبل، وحيىي بن معني، وخلق يزيدون على ألف

ومسلم خارج "الصحيح" وإبراهيم احلريب، وأبو زرعة، وحممد بن نصر املروزي، وصاحل بن 
وكان حيضر جملسه أكثر من  ومطني، وابن خزمية. -بفتح اجليم وكسرها-حممد بن جزرة 

                 وصفته: أنه كان حنيف اجلسم ليس ابلطويل، وال ابلقصري.  نه.عشرين ألفا أيخذون ع
  ومن كالمه: املادح والذام عندي سواء، وأرجو أن ألقى هللا وال يطالبين أين اغتبت أحدا.

فسئل عن الكاغد ، ت منذ ولدت من أحد بدرهم، وال بعت أحدا شيئا ا اشرتيوقال: م
وقال: أحفظ مائة   وقال: ما أتيت شيئا بغري علم. شرتي يل.واحلرب فقال: كنت آمر إنساان ي

ألف حديث صحيح، ومائيت ألف حديث غري صحيح. وأقوال األئمة يف تفضيله، وتعظيمه،  
  رت مجلة منها يف "اإلعالم بفوائد عمدة األحكام".وتفرده هبذا الشأن مشهورة، وقد ذك

نة ست ومخسني ومائتني، ومات  : قد علمت أن البخاري مات سفا د   ت ني    ك ح ظ ا 
مسلم بنيسابور سنة إحدى وستني ومائتني، ومات أبو داود ابلبصرة سنة مخس وسبعني 

ائي مبكة سنة ثالث  ومائتني، ومات الرتمذي هبا سنة تسع وسبعني ومائتني، ومات النس 
وقد  يث،أمري املؤمنني يف احلد -رمحه هللا-: قد أسلفت أن البخاري فا د  اثن ة وثالمثائة. 

شاركه يف ذلك مجاعة أفردهم احلافظ أبو علي احلسن بن حممد البكري يف كتابه "التبيني لذكر  
دته ورويته،  فيما أعلمه وشاه-من يسمى أبمري املؤمنني" قال: وأول من مسي هبذا االسم 

الك أبو الزاند عبد هللا بن ذكوان، وبعده إمام دار اهلجرة: م -ومسي ابإلمام يف أول اإلسالم
صاحب املغازي، وشعبة بن احلجاج، وسفيان    بن أنس، مث عد بعدمها: حممد بن إسحاق
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ر  الثوري، والبخاري، والواقدي، وإسحاق ابن راهويه، وعبد هللا بن املبارك، والدارقطين وذك
فيه أن أاب إسحاق الشريازي أمري املؤمنني فيما بني الفقهاء نقال عن املوفق احلنفي إمام 

هذا جمموع ما ذكره يف أتليفه، وأغفل اإلمام أاب عبد هللا حممد بن   أي ببغداد.أصحاب الر 
حيىي الذهلي؛ فإن أاب بكر بن أيب داود قال: ثنا حممد بن حيىي، وكان أمري املؤمنني يف 

ث. وأاب نعيم الفضل بن دكني املالئي الكويف فإن احلاكم يف "اتريخ نيسابور" قال:  احلدي
ن بن احلسني بن منصور قال: حدثين أيب ثنا حممد بن عبد الوهاب حدثين حممد بن احلس 

قال: مسعت ابلكوفة يقولون: أمري املؤمنني يف احلديث. وإمنا يعنون أاب نعيم الفضل بن دكني  
كذلك هشام بن أيب عبد هللا الدستوائي، فإن أاب داود الطيالسي قال: كان  لعلمه ابحلديث. و 

سلم بن احلجاج جدير أبن يتلقب بذلك وإن مل أرهم نصوا أمري املؤمنني يف احلديث. وم
 عليه.
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 1تحفة اإلخباري بترجمة البخاري -41

  ـ( 842  تا    ص  الد   )  حممد     بد هللا  يب  ك     حممد
 : " بسم هللا الرمحن الرحيم وهو حسبنا ونعم الوكيلهللا تعاىلقال رمحه 

احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا على حممٍد خامت النبيني واملرسلني، وأكرم األولني واآلخرين، 
املبعوث هادايً لألمة، كاشفاً للغمة، واملنعوت ابلرأفة والرمحة، صلى هللا عليه وعلى آله الطيبني  

 تسليماً.  حابه الكرام املنتجبني، واتبعيهم إبحساٍن إيل يوم الدين، وسلمالطاهرين، وأص
فهذه ترمجٌة حمررٌة، وحليٌة حمربٌة، تكشف عن مشائل سلطان احملدثني، بل أمري املؤمنني،  ، وبعد

املقدم يف هذا الشأن على أقرانه، أيب عبد هللا البخاري أوحد زمانه، مسيتها: )حتفة اإلخباري،  
 بخاري(. برتمجة ال

فهو: حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بذدزبة اجلعفي، موالهم البخاري، اإلمام 
 العلم، احلافظ أمري املؤمنني يف احلديث، أبو عبد هللا بن أيب احلسن رمحة هللا عليه.

يف  وجده بذدزبة خمتلٌف فيه فقيل فيه: بردزبه، )ابلراء مكان الذال املعجمة(، ووجدته مقيداً 
ني يزذبه خبط أيب جعفر بن أمحد بن حممد العبدري فيما قرأه على أيب مروان عبد امللك  موضع

 بن عبد هللا بن مدرك العبدري يف غرة شهر ربيع اآلخر من سنة سٍت ومثانني وأربع مئة. 
وبذدزبة ابلبخارية ومعناها: الزارع فيما ذكره أبو سعيد بكر بن منري بن خليد بن عسكر  

ة كان جموسياً مات عليها. وأسلم ولده املغرية على يدي اليمان بن أخنس  ، وبذدزبالبخاري
بن خنيس وايل خبارى جد املسندي أيب جعفر عبد هللا بن حممد بن عبد هللا بن جعفر بن 

اليمان اجلعفي، قال أبو أمحد عبد هللا بن عدي اجلرجاين احلافظ: )وحممد بن إمساعيل 
 ى يدي أيب جد عبد هللا بن حممد املسندي. أسلم عل  جعفي( وقيل: ألن أاب جده 

 
 ة البخاري حتفة اإلخباري برتمج1

 احملقق: حممد بن انصر العجمي
 الناشر: دار البشائر اإلسالمية ]طبع مع التنقيح يف صالة التسبيح له[ 

 م   1993 -ه    1413الطبعة: األوىل  
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وقال أيضاً: مسعت احلسن بن احلسني، أاب علي البزاز البخاري يقول: ولد حممد بن إمساعيل  
يوم اجلمعة بعد صالة اجلمعة لثالث عشرة خلت من شوال سنة أربع   -رمحه هللا-البخاري 

ربري، ثنا أبو جعفر حممد بن أيب يوسف الفوتسعني ومئٍة. انتهى. وقال أبو عبد هللا حممد بن 
حامت الوراق: قال يل أبو عمرو املستنري بن عتيق: سألت أاب عبد هللا حممد بن إمساعيل مىت  

ولدت فأخرج إيل خط أبيه: ولد حممد بن إمساعيل يوم اجلمعة لثالث عشرة ليلًة مضت من 
 ببخارى وأضر يف صغره.  ان مولده: وك-رمحه هللا-شواٍل سنة أربع وتسعني ومئة، قال مؤلفه 

)كرامات أولياء هللا عز وجل(:   قال احلافظ أبو القاسم هبة هللا بن احلسن الاللكائي يف كتابه
أان أمحد بن حممد بن حفص، أان حممد بن أمحد بن سليمان، أان خلف بن حممد، حدثنا  

يعين  - إمساعيل حممد بن أمحد بن الفضل البلخي، مسعت أيب يقول: ذهبت عينا حممد بن
فقال هلا: اي هذه،   -عليه السالم-يف صغره فرأت والدته يف املنام إبراهيم اخلليل  -البخاري

الشك من أيب  -على ابنك بصره لكثرة بكائك، أو كثرة دعائك  -عز وجل-قد رد هللا 
وحدث به أبو إسحاق إبراهيم  عليه بصره. -تعاىل-فأصبحت وقد رد هللا  -حممد البلخي

تملي البلخي ببلخ فقال: مسعت حممد بن يوسف بن دحيان البخاري ببخارى  محد املس بن أ
أنبأ أبو عبد هللا حممد بن حممٍد البامياين ببخارى، حدثين أبو احلسن حممد بن نوح مسعت 

أمحد بن حممد بن الفضل البلخي، مسعت أيب يقول: كان حممد بن إمساعيل قد ذهب بصره 
يف املنام فقال   -عليه السالم-، فرأت إبراهيم خليل الرمحن متعبدةٌ   يف صباه، وكانت له والدة

قد رد بصر ابنك عليه بكثرة دعائك، قال فأصبحت وقد رد هللا   -تبارك وتعاىل-هلا: إن هللا 
عز وجل عليه بصره. وخرجه احلافظ أبو بكٍر أمحد بن علي اخلطيب يف اترخيه من حديث  

ن حممد اخلتام، مسعت أاب حممٍد املؤذن عبد هللا  نا خلف بعلي بن حممد بن احلسني الفقيه، ث
بن حممد بن إسحاق السمسار، مسعت شيخي يقول: ذهبت عينا حممد بن إمساعيل يف 

فقال هلا: اي هذه، قد رد هللا على  -عليه السالم-صغره، فرأت والدته يف املنام إبراهيم اخلليل 
عليه  -عز وجل-ح وقد رد هللا ال: فأصبابنك بصره، لكثرة بكائك، أو لكثرة دعائك، ق

وقد بلغنا أن أابه أاب احلسن، إمساعيل، كان من خيار الناس، ووجدت يف )التاريخ   بصره.
الكبري( لولده ما نصه: إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي أبو احلسن رأى محاد بن زيد  

بخاري فال أدري من هو؟،  والد ال صافح ابن املبارك بكلتا يديه ومسع مالكاً. إن مل يكن هذا
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وأبو احلسن والد البخاري، ملا حضرته الوفاة، قال ألمحد بن حفٍص: ال أعلم من مايل درمهاً 
من شبهة وال من حرام. وملا تويف نشأ ولده أبو عبد هللا يتيماً يف حجر أمه فأسلمته إىل معلم 

                                                                        إىل أن كمل له عشر سنني.
روينا عن أيب جعفر حممد بن أيب حامت وراق البخاري قال: قلت أليب عبد هللا حممد بن  

إمساعيل: كيف كان بدء أمرك يف طلب احلديث؟ قال: أهلمت حفظ احلديث وأان يف  
بعد  قلت: كم كان سنك؟ قال: عشر سنني، أو أقل. مث خرجت من الكتاب  الكتاب.

ر، فجعلت أختلف إىل الداخلي وغريه. فقال يوماً فيما كان يقرأ للناس: سفيان، عن  العش 
أيب الزبري، عن إبراهيم، فقلت: اي شيخ، إن أاب الزبري مل يرو عن إبراهيم فانتهرين، فقلت له: 

ارجع إىل األصل، فدخل فنظر فيه، مث خرج فقال يل: كيف هو اي غالم؟ قلت: هو الزبري بن  
راهيم، فأخذ القلم مين، وأحكم كتابه، فقال يل: صدقت. فقال له بعض ي، عن إبعد

أصحابه: ابن كم كنت حني رددت عليه؟ قال: ابن إحدى عشرة سنة. فلما طعنت يف ست 
عشرة سنة، كنت قد حفظت كتب ابن املبارك ووكيع، وعرفت كالم هؤالء، مث خرجت مع 

 فت هبا يف طلب احلديث.أخي وختل أمي وأخي أمحد إىل مكة، فلما حججت رجع 
فلما طعنت يف مثاين عشرة سنة، جعلت أصنف قضااي الصحابة والتابعني وأقاويلهم، 

وصنفت كتاب )التاريخ( عند قرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الليايل املقمرة. وقل اسٌم 
 يف التاريخ إال وله عندي قصٌة، إال أين كرهت تطويل الكتاب.

ضاً: مسعت البخاري يقول: لو نشر بعض أستاذي هؤالء مل يفهموا كيف  جعفر أي وقال أبو
يعين -صنفت كتاب )التاريخ( وال عرفوه، مث قال: صنفته ثالث مرات. قال: وقال 

: أخذ إسحاق بن راهويه كتاب )التاريخ( الذي صنفت، فأدخله على عبد هللا بن  -البخاري
ظر فيه عبد هللا بن طاهر، فتعجب منه وقال:  حراً؟ فنطاهر، فقال: أيها األمري، أال أريك س

قال القاضي أبو احلسن حممد بن صاحل اهلامشي، مسعت أاب العباس بن   لست أفهم تصنيفه.
سعيد يقول: لو أن رجالً كتب ثالثني ألف حديث ملا استغىن عن كتاب )اتريخ حممد بن  

اهلامشي. وقد بلغ رواة  من طريق إمساعيل البخاري(. خرجه اخلطيب البغدادي يف )اترخيه( 
احلديث يف )كتاب التاريخ( هذا قريباً من أربعني ألف رجل وامرأٍة فيما قاله أبو احلسني بن  

 حممد املاسرجسي وهذا هو )التاريخ الكبري(. وكذا )التاريخ األوسط(. و)الصغري( أيضاً. 
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اليدين يف  ب )رفعتاوك كتاب )القراءة خلف اإلمام(.  وله من املصنفات غري ذلك منها:
وكتاب )األدب(.وكتاب )الضعفاء الكبري( و)الصغري(.وكتاب )املبسوط( الذي مجع   الصالة(.

وكتاب )الفوائد( الذي ذكره الرتمذي يف )جامعه( يف مناقب   فيه كتبه على األبواب فيما قيل.
( وأشار  وكتاب )أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم .-رضي هللا عنه-طلحة بن عبيد هللا 

 إليه يف )التاريخ الكبري(. وكتاب )الرد على اجلهمية(. وكتاب )خلق أفعال العباد(.
يقول: كنت أختلف   -يعين البخاري-وقال حممد بن أيب حامت الوراق فيما روينا عنه: مسعته  

إىل الفقهاء مبرو وأان صيب، فإذا جئت أستحي أن أسلم عليهم، فقال يل مؤدٌب من أهلها:  
فقلت: اثنني، وأردت حديثني، فضحك من حضر اجمللس. فقال شيٌخ  اليوم؟  كم كتبت

 منهم: ال تضحكوا، فلعله يضحك منكم يوماً. فكان كما قال الشيخ. 
يعين -وقال أبو جعفر الوراق أيضاً مسعت حممد بن إمساعيل يقول: قال يل حممد بن سالم 

ي ال أرويه قال ففعلت عليه، ك . انظر يف كتيب فما وجدت فيها من خطٍأ فاضرب -البيكندي
ذلك، وكان حممد بن سالم كتب عند األحاديث اليت أحكمها حممد بن إمساعيل: رضي  

الفىت. ويف األحاديث الضعيفة: مل يرض الفىت. فقال له بعض أصحابه: من هذا الفىت؟ فقال: 
بيكندي  هو الذي ليس مثله، حممد بن إمساعيل. وقد بلغنا أن البخاري فعل هذا بكتب ال

 جمتهداً من صغره إىل آخر عمره. -رمحه هللا-هو ابن سبع عشرة سنًة أو دوهنا. ومل يزل و 
خرج احلافظ أبو بكر اخلطيب يف )اترخيه( من طريق أمحد بن حممد بن عمر بن بسام املروزي  

مسعت أمحد بن سيار يقول: وحممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي أبو عبد هللا،  
، وجالس الناس، ورحل يف احلديث، ومهر فيه وأبصر، وكان حسن املعرفة، حسن لب العلمط

 احلفظ، وكان يتفقه. 
يف طلب احلديث إىل معظم البالد، وكتب خبراسان،   -رمحه هللا-كانت رحلة البخاري 

واجلبال، ومدن العراق كلها، وابحلجاز والشام ومصر، وأخذ عن احلفاظ النقاد، لقي مكي 
راهيم خبراسان، وأاب عاصم ابلبصرة، وعبيد هللا بن موسى ابلكوفة، وأاب عبد الرمحن بن إب

بن يوسف الفراييب ابلشام، وكتب عن خلق حىت عن أقرانه كأيب حممد   املقرئ مبكة، وحممد 
الدارمي، وأيب زرعة، وأيب حامت الرازيني، وأشباههم حىت كتب عمن هو دونه، كعبد هللا بن 

 سنٍي القباين وغريمها.محاد األملي، وح
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ن:  قال وراقه حممد بن أيب حامت: سئل حممد بن إمساعيل عن خرب حديث فقال اي أاب فال
تراين أدلس؛ تركت أان عشرة آالف حديث لرجل يل فيه نظر، وتركت مثله أو أكثر منه لغريه  

 يل فيه نظر. 
)اتريخ خبارى(: ثنا خلف  وقال احلافظ أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن حممد غنجار يف كتابه: 

، ومكي بن خلف بن عفان قاال: مسعنا  بن حممد، مسعت احلسني بن احلسن بن الوضاح
حممد بن إمساعيل البخاري يقول: كتبت عن ألف نفٍر من العلماء وزايدٍة ومل أكتب إال عن  

 من قال: اإلميان قوٌل وعمٌل، ومل أكتب عمن قال اإلميان قول.
مد بن عمر املقرئ، مسعت أاب حسان مهيب بن  ا أبو عمرو أمحد بن حموقال غنجار أيضاً: ثن

اجلامع بكرمينية، مسعت حممد بن إمساعيل  سليم، مسعت جعفر بن حممد القطان إمام
البخاري يقول: كتبت عن ألف شيخ وأكثر، عن كل واحد منهم عشرة آالف وأكثر، ما  

: مسعت البخاري يقول قبل موته  عندي حديٌث إال أذكر إسناده. وقال أبو جعفر الوراق
ويزيد وينقص. وروينا  بقليل: كتبت عن ألٍف ومثانني رجاًل، كل يعتقد أن اإلميان قوٌل وعمٌل، 

عن البخاري أنه قال مرة لوراقه أيب جعفٍر حممد بن أيب حامت: مل تكن كتابيت للحديث كما  
ه وعلة احلديث، إن كان  كتب هؤالء. كنت إذا كتبت عن رجٍل سألته عن امسه وكنيته ونسب

 الرجل فهماً. فإن مل يكن سألته أن خيرج إيل أصله ونسخته.
ا إسحاق بن أمحد بن خلف، مسعت أاب عيسى حممد بن عيسى قال خلف بن حممد، ثن

الرتمذي، يقول: كان حممد بن إمساعيل عند عبد هللا بن منري، فلما قام من عنده قال: اي أاب  
هذه األمة. قال أبو عيسى: فاستجيب له فيه. جعله هللا زيناً لألمة   عبد هللا، جعلك هللا زين

 وقدوًة لألئمة. 
 عوا منه.أخذ احلفاظ عنه ومس

روى عنه مسلم بن احلجاج خارج )صحيحه( والرتمذي يف )جامعه( والنسائي يف رواية ابن  
نده عن السين وحده عنه حيث قال يف )سننه(: )ثنا( حممد بن إمساعيل البخاري، وساق بس 

قالت: )ما لعن رسول هللا صلى هللا عليه   -رضي هللا عنها-الزهري، عن عروة عن عائشة 
نٍة .. .. ( احلديث. ورواه محزة الكناين، وابن حيوية النيسابوري، وغريمها، عن وسلم من لع

النسائي قال: ثنا حممد بن إمساعيل فقط وقع من طريق الصوري، عن ابن النحاس، عن محزة  



368 
 

ين، عن النسائي، ثنا حممد بن إمساعيل وهو أبو بكر الطرباين، وحيتمل أن يكون حممد  الكنا
علية فإنه يروي عنه كثرياً، وقد روى النسائي يف كتابه )الكىن( عن عبد بن إمساعيل هو ابن 

هللا بن أمحد ابن عبد السالم اخلفاف عن البخاري. فقيل: هذه قرينة يف أنه مل يلق البخاري  
وممن روى عنه إبراهيم بن إسحاق احلريب، وصاحل بن حممد جزرة، وأبو زرعة وأبو   لم.وهللا أع

د بن عبد هللا احلضرمي مطني، وأبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية،  حامت الرازاين، وحمم
وحيىي بن حممد بن صاعد، وحممد بن نصر املروزي، وخلق ال حيصون. قال احلافظ أبو بكر  

عني البغدادي، فيما خرجه احلافظ أبو بكر اخلطيب يف )اترخيه( من حممد بن أيب عتاب األ
لفضل البزاز، ثنا أمحد بن املهنا العابد، ثنا أبو بكر  طريق أيب العباس الفضل بن إسحاق بن ا

األعني قال: كتبنا عن حممد بن إمساعيل على ابب حممد بن يوسف الفراييب، وما يف وجهه  
 قال: ابن سبع عشرة سنًة.  شعرٌة. قلت فقلت: ابن كم كنت؟

ور، مسعت أاب وقال اخلطيب يف )اترخيه(: أان القاضي أبو بكر أمحد بن احلسن احلريي بنيساب
إسحاق إبراهيم بن أمحد الفقيه البلخي، مسعت أاب العباس أمحد بن عبد هللا البلخي الصفار، 

ه كان يقول: مسع  يقول مسعت أاب إسحاق املستملي، يروي عن حممد بن يوسف الفربري، أن 
 )الصحيح( حملمد بن إمساعيل تسعون ألف رجل، فما بقي أحٌد يروي عنه غريي.  كتاب 

افظ أبو عبد هللا الذهيب فيما أنبأان عنه: )الصفار(: ال يدري من هو؟ انتهى. وآخر  قال احل
من روى عنه )صحيحه( فيما ذكره أبو العباس جعفر بن حممد املستغفري احلافظ يف اتريخ  

سف( وأبو نصر ابن ماكوال وغريمها: أبو طلحة منصور بن حممد بن علي بن مزينة، وقيل:  )ن
زدوي النسفي الدهقان. مات سنة تسٍع وعشرين وثالمثائة، وهو ثقة لكن  قرينة بن سوية الب

 ضعفت روايته من جهة صغره.
اعيل  وآخر من حدث عن البخاري ببغداد فيما ذكره اخلطيب يف )اترخيه( احلسني بن إمس

مد بن علي بن عبد احملاملي، وآخر من زعم أنه مسع منه: أبو ظهري عبد هللا بن فارس بن حم
حيىي بن عبد هللا بن سامل بن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب القرشي البلخي الذي مات   هللا بن

 سنة سٍت وأربعني وثالمثائة.
يب حامت، قال: قلت أليب عبد هللا  فيما خرجه اخلطيب يف )اترخيه(، ثنا حممد بن أ قال الفربري

 ال خيفى علي مجيع ما فيه.  :عيل: حتفظ مجيع ما أدخلت يف املصنف؟ قالحممد بن إمسا
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وخرج أيضاً من طريق حممد بن أيب حامت الوراق مسعت حاشد بن إمساعيل يقول: كان أبو  
كتب حىت أتى  خيتلف معنا إىل مشايخ البصرة وهو غالٌم، فال يعبد هللا حممد بن إمساعيل 

ختتلف معنا وال تكتب، فما معناك فيما تصنع؟ فقال لنا  على ذلك أايم، فكنا نقول له: إنك 
بعد ستة عشر يوماً: قد أكثرمتا علي وأحلحتما، فاعرضا علي ما كتبتما. فأخرجنا ما كان  

فقرأها كلها على ظهر القلب، حىت جعلنا حنكم  عندان، فزاد على مخسة عشر ألف حديٍث، 
وأضيع أايمي؟! فعرفنا أنه ال يتقدمه أحد.  بنا على حفظه. مث قال: أترون أين أختلف هدراً كت

قال: وكان أهل املعرفة من أهل البصرة يغدون خلفه يف طلب احلديث، وهو شاٌب حىت 
ألوف، أكثرهم من يكتب عنه.  يغلبوه على نفسه، وجيلسونه يف بعض الطريق، فيجتمع عليه 

  عند ذاك شاابً مل خيرج وجهه. قال وكان أبو عبد هللا
وخرج اخلطيب وغنجار يف )اترخييهما( من طريق أيب ذر حممد بن حممد بن يوسف القاضي،  

مسعت أاب معشر محدوية بن اخلطاب يقول: ملا قدم أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل من  
ا يف بره. فقيل له يف قاه من تلقاه من الناس، وازدمحوا عليه، وابلغو العراق، قدمته اآلخرة، وتل 

 الناس، وبرهم له. فقال: فكيف لو رأيتم يوم دخولنا البصرة؟ ذلك، وفيما كان من كرامة 
وقال أبو جعفر حممد بن أيب حامت: مسعت سليم بن جماهد: كنت عند حممد بن سالم  

 -يعين البخاري-اً حيفظ سبعني ألف حديٍث. البيكندي، فقال يل لو جئت قبل لرأيت صبي
: أان أحفظ سبعني ألف حديث؟  فخرجت يف طلبه حىت لقيته. فقلت: أنت الذي تقولقال 

قال: نعم؛ وأكثر منه، وال أجيئك حبديٍث من الصحابة أو التابعني إال عرفت مولد أكثرهم  
عني إال ويل يف ذلك ووفاهتم ومساكنهم، ولست أروي حديثاً من حديث الصحابة أو التاب

                                                 .ملسو هيلع هللا ىلصهللا، وسنة رسول هللا  أصٌل أحفظه حفظاً عن كتاب 
وقال علي بن احلسني بن عاصم البيكندي: قدم علينا حممد بن إمساعيل فاجتمعنا عنده. ومل  

أراه حامد بن  -حابنا يكن يتخلف عنه من املشايخ أحد، فتذاكران عنده. فقال رجل من أص
ايب. يه يقول: كأين أنظر إىل سبعني ألف حديٍث من كت: مسعت إسحاق بن راهو -حفص

قال فقال حممد بن إمساعيل: أو تعجب من هذا؟! لعل يف هذا الزمان من ينظر إىل مائيت 
 ألف حديث من كتابه. وإمنا عىن به نفسه. 
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مسي، مسعت حممد بن محدويه، مسعت وقال أبو أمحد ابن عدي، حدثين حممد بن أمحد القو 
 ألف حديٍث غري يل يقول: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، وأحفظ مائيتحممد بن إمساع

وروي أنه قدم بلخ فسأله أهلها أن ميلي لكل واحٍد من مشاخيه حديثاً فأملى ألف  صحيح.
يب يف حديث أللف شيخ ممن مسع منهم وما ظفروا منه بسقطه. وخرج احلافظ أبو بكر اخلط

ي قال: كنت ابلبصرة يف جامعها، إذ مسعت  )اترخيه( من حديث يوسف بن موسى املروروذ 
 ينادي: اي أهل العلم، قد قدم حممد بن إمساعيل البخاري، فقاموا يف طلبه، وكنت منادايً 

معهم، فرأيت رجالً شاابً، مل يكن يف حليته شيء من البياض، يصلي خلف األسطوانة. فلما  
ء، فأجاهبم إىل ذلك. فقام ة، أحدقوا به، وسألوه أن يعقد هلم جملس اإلمالفرغ من الصال

دى يف جامع البصرة: قد قدم أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري فسألناه  املنادي اثنياً فنا
أن يعقد جملس اإلمالء، فقد أجاب أبن جيلس غداً يف موضع كذا، قال: فلما أن كان  

ن كذا وكذا ألفاً. احملدثون، واحلفاظ، والنظار، حىت اجتمع قريب مابلغداة حضر الفقهاء، و 
إمساعيل لإلمالء فقال: قبل أن آخذ يف اإلمالء قال هلم: اي  فجلس أبو عبد هللا حممد بن 

أهل البصرة أان شاب وقد سألتموين أن أحدثكم، وسأحدثكم أبحاديث عن أهل بلدكم  
خذ يف اإلمالء، فقال: ثنا عبد هللا بن عثمان  تستفيدون الكل فتعجب الناس من قوله، مث أ

ن شعبة، عن منصور وغريه، عن سامل بن أيب ن جبلة بن أيب رواد العتكي بلديكم، أان أيب، عب
أن أعرابياً جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم   -رضي هللا عنه-اجلعد، عن أنس بن مالك 

حديث )املرء مع من أحب( مث قال   فقال: اي رسول هللا الرجل حيب القوم .. .. ؛ فذكر
ن سامل، قال يوسف بن  يل: هذا ليس عندكم إمنا عندكم عن غري منصور، عحممد بن إمساع

موسى: وأملي عليهم جملساً على هذا النسق، يقول يف كل حديث: روى شعبة هذا احلديث 
 عندكم كذا فأما من رواية فالن فليس عندكم أو كالماً ذا معناه. 

جيلس ببغداد وكنت أستملي  ي صاحل بن حممد البغدادي كان حممد بن إمساعيل وقال أبو عل 
 كثر من عشرين ألفاً.له وجيتمع يف جملسه أ

وقال احلافظ أبو بكر اخلطيب يف )اترخيه(: حدثين حممد بن أيب احلسن الساحلي: أان أمحد  
أن حممد بن   بن احلسن الرازي، مسعت أاب أمحد بن عدٍي يقول: مسعت عدة مشايخ، حيكون

به أصحاب احلديث، فاجتمعوا وعمدوا إىل مائة  إمساعيل البخاري قدم بغداد، فسمع 
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يٍث، فقلبوا متوهنا وأسانيدها، وجعلوا منت هذا اإلسناد إلسناٍد آخر، وإسناد هذا املنت حد
ملنٍت آخر ودفعوها إىل عشرة أنفٍس، إىل كل رجل عشرة أحاديث وأمروهم إذا حضر اجمللس  

اجمللس مجاعٌة من أصحاب  ذلك على البخاري، وأخذوا املوعد للمجلس، فحضر يلقون
أهل خراسان، وغريهم، من البغداديني، فلما اطمأن اجمللس أبهله  احلديث من الغرابء من

انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك األحاديث فقال البخاري: ال أعرفه.  
عشرته،  ما زال يلقى عليه واحداً بعد واحد. حىت فرغ منفسأله عن آخر فقال: ال أعرفه ف

ممن حضر اجمللس يلتفت بعضهم إىل بعض،  والبخاري يقول: ال أعرفه فكان الفهماء 
ويقولون: الرجل فهم ومن كان منهم غري ذلك يقضي على البخاري ابلعجز والتقصري وقلة  

لك األحاديث املقلوبة،  الفهم. مث انتدب رجل آخر من العشرة، فسأله عن حديث من ت
فقال: ال أعرفه، ، فسأله عن آخر فقال: ال أعرفه، فسأله عن آخر فقال البخاري: ال أعرفه

فلم يزل يلقى عليه واحداً بعد واحد، حىت فرغ من عشرته، والبخاري يقول: ال أعرفه، مث  
-لوبة، والبخاري انتدب له الثالث والرابع إىل متام العشرة حىت فرغوا كلهم من األحاديث املق

فت إىل األول أعرفه(. فلما علم البخاري أهنم قد فرغوا، الت ال يزيدهم على )ال -رمحه هللا
منهم. فقال: أما حديثك األول فهو كذا، وحديثك الثاين فهو كذا، والثالث والرابع على 

وفعل الوالء حىت أتى على متام العشرة، فرد كل منٍت إىل إسناده. وكل إسناد إىل متنه 
ه  ا إىل أسانيدها، وأسانيدها إىل متوهنا، فأقر لابآلخرين مثل ذلك. ورد متون األحاديث كله

 الناس ابحلفظ وأذعنوا له ابلفضل. 
قال ابن عدي: وكان ابن صاعد إذا ذكر حممد بن إمساعيل يقول: الكبش النطاح، خرجه أبو  

 البخاري(. أمحد بن عدي كما ساقه اخلطيب إليه يف كتابه )أسامي رجال 
ي، مسعت رجا عت أاب عمرو املستنري بن عتيق البكر وقال أبو جعفر حممد بن أيب حامت: مس

 بن املرجى يقول: فضل حممد بن إمساعيل على العلماء كفضل الرجال على النساء.
فقال له رجل: اي أاب حممد كل ذلك مبرة؟ فقال: هو آية من آايت هللا ميشي على ظهر  

لقاب(: أخربين أبو الفضل كر أمحد بن عبد الرمحن الشريازي يف كتابه )األوقال أبو ب. األرض
، أان أبو يعلى عبد املؤمن بن خلف يعين التميمي، ثنا احلسني بن   يعقوب بن إسحاق .. ..

حامت عبيٌد العجل قال: ما رأيت مثل حممد بن إمساعيل البخاري. ومسلم بن احلجاج  



372 
 

مد بن  اعيل. ورأيت أاب زرعة وأاب حامت يستمعون إىل حماحلافظ، مل يكن يبلغ حممد بن إمس
ل: فذكر له قصة حممد بن حيىي فقال: ما له  إمساعيل أي شيٍء يقول: جيلسون حتته، قا

وحملمد بن إمساعيل؟ كان حممد أمًة من األمم، وكان أعلم من حممد بن حيىي بكذا وكذا، 
شيء. وخرجه اخلطيب يف )اترخيه(   وجيله، وكان حممد بن إمساعيل ديناً فاضالً حيسن كل

 اية تفضيل البخاري، ومسلم والذهلي، وغريمها.ه الرو ويف هذ بنحوه.
: اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم، -رمحه هللا-وحكى الشيخ أبو زكراي النووي 

وأعلم بصناعة احلديث منه، قال: وقد صح أن مسلماً كان ممن يستفيد من البخاري،  
ما قال احلافظ  -رمحه هللا-النووي  أبنه ليس له نظرٌي يف علم احلديث. ويشهد لقول ويعرتف

 حممد بن عبد هللا احلاكم يف كتابه )معرفة علوم احلديث( وحدث به البيهقي يف  أبو عبد هللا 
)املدخل( عن احلاكم، حدثين أبو نصر أمحد بن حممد الوراق، مسعت أاب حامٍد أمحد بن  

مد بن إمساعيل مسعت مسلم بن احلجاج، وجاء إىل حم -عين األعمشي-محدون القصار 
دعين حىت أقبل رجليك اي أستاذ األستاذين، وسيد   البخاري، فقبل بني عينيه، وقال:

احملدثني، وطبيب احلديث يف علله، حدثك حممد بن سالم، ثنا خملد بن يزيد احلراين، أان ابن  
، عن النيب -رضي هللا عنه-يه، عن أيب هريرة جريج، عن موسى بن عقبة، عن سهيل، عن أب

؟ ويف رواية البيهقي فقال البخاري: وثنا  ى هللا عليه وسلم يف )كفارة اجمللس(، فما علتهصل 
أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، قاال: ثنا حجاج بن حممد، عن ابن جريج، حدثين موسى 

عن النيب صلى هللا عليه وسلم  بن عقبة، عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة،
مدك( فقال حممد بن س أن يقول إذا قام من جملسه: )سبحانك ربنا وحبيف: كفارة اجملل 

إمساعيل: هذا حديٌث مليح، وال أعلم يف الدنيا يف هذا الباب غري هذا احلديث، إال أنه  
 قوله، قال:  معلوٌل، ثنا به موسى بن إمساعيل، ثنا وهيب، ثنا سهيٌل، عن عون بن عبد هللا

واية  ال يذكر ملوسى بن عقبة مساعاً من سهيل، ويف ر  حممد بن إمساعيل: هذا أوىل فإنه
البيهقي بعد هذا: وسهيل بن ذكوان موىل جويرية، وهم أخوٌة سهيل، وعباد، وصاحل بنو أيب  

و  وهذه القصة خرجها أبو بكر اخلطيب يف )اترخيه( فقال: أان أب  صاحل وهم من أهل املدينة. 
قال: مسعت احلسن بن أمحد  -النيسابوريعمر بن أمحد بن إبراهيم -حازم العبدوي يعين 

مسعت أمحد بن محدون احلافظ، يقول: كنا عند حممد بن إمساعيل البخاري، فجاء   الزجنوي،
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رضي هللا  -مسلم بن احلجاج فسأله عن حديث عبيد هللا بن عمر، عن أيب الزبري، عن جابر 
مد بن إمساعيل: ثنا ابن يف سريٍة، ومعنا أبو عبيدة. فقال حم ملسو هيلع هللا ىلصسول هللا  قال بعثنا ر  -عنه

حدثين أخي أبو بكر، عن سليمان بن بالل، عن عبيد هللا، عن أيب الزبري، عن  أيب أويس،
جابر: القصة بطوله. فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن حممد، عن ابن جريج، عن موسى 

ارة قال: كف  -رضي هللا عنه-عن أبيه، عن أيب هريرة بن عقبة، حدثين سهيل بن أيب صاحل، 
لهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك اجمللس إذا قام العبد أن يقول: )سبحانك ال

وأتوب إليك(. فقال: أتعلم يف الدنيا أحسن من هذا احلديث؟ ابن جريج عن موسى بن  
قال له حممد: ال. إال أنه معلول فقال،  عقبة، عن سهيٍل تعرف هبذا اإلسناد يف الدنيا حديثاً، 

اسرت ما سرت هللا. فإن هذا حديث  إله إال هللا! وارتعد!! قال: أخربين به؟ قال: مسلم ال
جليل. رواه اخللق عن حجاج بن حممد، فأحل عليه، وقبل رأسه، وكاد أن يبكي!! مسلم فقال  

، ثنا وهيب، حدثين موسى بن  له أبو عبد هللا: اكتب إن كان ال بد: ثنا موسى بن إمساعيل
: )كفارة اجمللس(: فقال له مسلم: ال يبغضك ملسو هيلع هللا ىلصد هللا قال رسول هللا عقبة، عن عون بن عب

 إال حاسٌد، وأشهد أن ليس يف الدنيا مثلك.
يف رواية اخلطيب هذه ثالثة أمور أحدها: وقف رواية حجاج على أيب هريرة. فلم يرفعه، ومل  

 الطريق، وقفه على أيب هريرة.  أعلم أحداً ممن رواه من هذه
، وإمنا حكم  ملسو هيلع هللا ىلصهللا وهو ابن عتبة بن مسعود، عن النيب عن عون بن عبد  والثاين: إرساله 

 البخاري أبنه من قوله كما تقدم من رواية احلاكم.
والثالث قوله: ثنا وهيب: حدثين موسى بن عقبة، عن عون بن عبد هللا، ورواية احلاكم، ثنا  

ن وهيباً روى عن ن عون بن عبد هللا هي الصواب، وهللا أعلم مع أوهيب، ثنا سهيل، ع
ره احلاكم ذكره البخاري يف )اترخيه الكبري( فقال: وقال سهيل، وموسى بن عقبة. وكما ذك

 موسى عن وهيب، ثنا سهيل، عن عون بن عبد هللا بن عتبة قوله: وحديث وهيب أوىل. 
حيث روى القصة يف تعليل البخاري  -رمحه هللا -نعم، وقد تعجبت من احلاكم أيب عبد هللا 

معلول ثنا به موسى بن إمساعيل،  يث يف كتابه )علوم احلديث( وقول البخاري: إال أنهاحلد
وحيث قال يف كتابه )املستدرك(، يف كتاب الدعوات،  ثنا سهيل، عن عون بن عبد هللا قوله. 

الفرج األزرق، ثنا حجاج بن حممد قال:  ثنا أبو بكر حممد بن عبد هللا الشافعي، ثنا حممد بن
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-ن أبيه، عن أيب هريرة يج، أخربين موسى بن عقبة، عن سهيل بن أيب صاحل، عقال ابن جر 
قال: هذا إسناٌد صحيح على شرط مسلم، إال أن البخاري قد  ، فذكره مرفوعاً  -رضي هللا عنه

األحبار من قوله علله حبديث وهيب، عن موسى بن عون، عن سهيل، عن أبيه، عن كعب 
يل احلديث غري ما رواه عنه يف  م عن البخاري يف تعل فانظر كيف حكى احلاك فاهلل أعلم.

 كتابه )علوم احلديث(، ورواه الناس. وهذا عجيب منه! ومل أر أحداً نبه عليها. 
قال احلاكم أبو عبد هللا مسعت أاب عبد هللا حممد بن يعقوب احلافظ يقول: مسعت أيب يقول: 

، وهو يسأله سؤال الصيب مسلم بن احلجاج بني يدي حممد بن إمساعيل البخاري رأيت
وقال أبو يعلى اخلليلي احلافظ ومسعت عبد الرمحن بن حممد بن فضالة احلافظ يقول:  املتعلم.

مسعت أاب أمحد حممد بن حممد بن إسحاق الكرابيسي احلافظ يقول: رحم هللا اإلمام حممد بن  
خذ من كتابه  ألف األصول، وبني للناس. وكل من عمل بعده فإمنا أإمساعيل فإنه الذي 

جتلد فيه حق اجلالدة حيث مل ينسبه إىل قائله. ولعل كمسلم بن احلجاج فرق كتابه يف كتبه و 
من ينظر يف تصانيفه ال يقع فيها ما يزيد إال ما يسهل على من يعده عداً. ومنهم من أخذ  

، فليس   زرعة وأيب حامت! فإن عاند احلق معاند فيما ذكرت كتابه فنقله بعينه إىل نفسه! كأيب
 خيفى صورة ذلك على ذوي األلباب. 

ما أخرجت خراسان مثل حممد بن   وقال عبد هللا بن اإلمام أمحد بن حنبل، مسعت أيب يقول:
ابن أيب حامت: مسعت عمر بن حفص األشقر، مسعت عبدان ه وقال وراق إمساعيل البخاري.

 ن إمساعيل.رأيت بعيين شاابً أبصر من هذا، وأشار بيده إىل حممد بيقول: ما 
وقال الوراق أيضاً: حدثين حاشد بن عبد هللا بن عبد الواحد، مسعت يعقوب بن إبراهيم 

 الدورقي يقول: حممد بن إمساعيل فقيه هذه األمة.
ديين: حممد  وقال الوراق: مسعت حاشد بن عبد هللا قال يل أبو مصعب أمحد بن أيب بكر امل

حنبل. فقال له رجل من جلسائه جاوزت احلد.   بن إمساعيل أفقه عندان، وأبصر من أمحد بن
صعب: لو أدركت مالكاً، ونظرت إىل وجهه ووجه حممد بن إمساعيل لقلت:  فقال أبو م

 كالمها واحٌد يف الفقه واحلديث.
اخلطيب يف )اترخيهما( من وخرج أبو عبد هللا حممد بن أمحد غنجار، وأبو بكر أمحد بن علي 

 يقول: يف -يعين أاب حامت-مسعت حممد بن إدريس الرازي  طريق إسحاق بن أمحد بن زيرك،
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سنة سبع وأربعني ومائتني: يقدم عليكم رجٌل من أهل خراسان مل خيرج منها أحفظ منه، وال  
 قدم العراق أعلم منه، فقدم علينا بعد ذلك أبشهٍر حممد بن إمساعيل.

جامعه(: ومل أر أحداً  و عيسى حممد بن عيسى بن سورة السلمي الرتمذي يف آخر )وقال أب
علل والتاريخ، ومعرفة األسانيد كثري أحٍد أعلم من حممد بن  ابلعراق وال خبراسان يف معىن ال

وقال إبراهيم بن حممد بن سالم: إن الرتوت من أصحاب احلديث مثل سعيد بن   إمساعيل.
أيب أويس، م بن محاد، واحلميدي، واحلجاج بن منهال، وإمساعيل بن أيب مرمي املصري، ونعي

ون صاحب ابن عيينة، وحممد بن العالء،  والعدين، واحلسن اخلالل مبكة، وحممد بن ميم
واألشج، وإبراهيم بن املنذر احلزامي، وإبراهيم بن موسى الفراء، كانوا يهابون حممد بن 

 عرفة والنظر. إمساعيل، ويقضون له على أنفسهم يف امل
، لنضر أاب سهل الشافعي يقول: دخلت البصرةوقال حممد بن أيب حامت: مسعت حممود بن ا

والشام، واحلجاز، والكوفة، ورأيت علماءها كلها فكلما جرى ذكر حممد بن إمساعيل فضلوه  
وقال حامت بن مالك الوراق: مسعت علماء مكة يقولون: حممد بن إمساعيل  على أنفسهم.

مرو أمحد بن نصر وقال خلف بن حممد: مسعت أاب ع وفقيهنا، وفقيه خراسان.إمامنا 
حممد بن إمساعيل أعلم يف احلديث من إسحاق بن راهوية، وأمحد بن حنبل،   اخلفاف يقول:

وغريه بعشرين درجًة؛ قال أبو عمرو اخلفاف: ومن قال يف حممد بن إمساعيل شيئاً فمين عليه  
باب  عمرو واخلفاف يقول: لو دخل حممد بن إمساعيل من هذا الألف لعنٍة. قال: ومسعت أاب 

 مللئت منه رعباً، يعين ال أقدر أن أحدث بني يديه. 
وقال خلف مسعت أاب عمرو اخلفاف يقول: ثنا، حممد بن إمساعيل البخاري التقي النقي  

 العامل الذي مل أر مثله.
مسعنا أاب جعفر حممد بن  وقال خلف بن حممد، وأبو أمحد عبد هللا بن يوسف الشافعي

ٌة أاب حممد عبد هللا بن محاد األملي يقول: وددت أين شعر يوسف بن الصديق الوراق مسعت 
 يف صدر حممد بن إمساعيل.

وقال أبو سعيد حامت بن حممد بن حازم: مسعت موسى بن هارون احلمال يقول: لو أن أهل  
 آخر ما قدروا عليه.  اإلسالم اجتمعوا على أن ينصبوا مثل حممد بن إمساعيل
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: مسعت أاب العباس  ىي بن عمرو بن صاحل الفقيه يقولوقال احلاكم أبو عبد هللا مسعت حي
حممد بن عبد الرمحن الفقيه يعين الدغويل يقول: كتب أهل بغداد إىل حممد بن إمساعيل 

 البخاري:
 املسلمون خبرٍي ما بقيت هلم ... وليس بعدك خرٌي حني تفتقد

ه أرابب الدراية، وانتفع دخل إىل بغداد مثاين مرات، وخترج ب -رمحه هللا-بخاري وبلغنا أن ال
انه، حافظاً للسانه، ورعاً يف مجيع شأنه، هذا مع علمه العزيز،  به أهل الرواية، وكان فرد زم

وإتقانه الكثري، وشدة عنايته ابألخبار، وجودة حفظه للسنن واآلاثر، ومعرفته ابلتاريخ وأايم  
 مماته. نقدهم، مع حفظ أوقاته وساعاته، والعبادة الدائمة إىل الناس و 

خرج اخلطيب يف )اترخيه( من طريق أيب سعيد بكر بن منري: مسعت البخاري يقول: أرجو أن  
 ألقى هللا وال حياسبين أين اغتبت أحداً. 

  وخرج أيضاً من حديث علي بن حممد بن منصور مسعت أيب يقول: كنا يف جملس أيب عبد هللا
لى األرض، قال: فرأيت حممد بن  حممد بن إمساعيل فرفع إنسان من حليته قذاة، وطرحها ع

 الناس، فلما غفل الناس رأيته مد يده فرفع القذاة من األرض إمساعيل ينظر إليها وإىل
 فأدخلها يف كمه، فلما خرج من املسجد رأيته أخرجها فطرحها على األرض.

د  رخيه( ثنا أمحد بن حممد بن عمر املقري، مسعت أاب سعيوخرج أيضاً من طريق غنجار يف )ات
م فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة. بكر بن منري يقول: كان حممد بن إمساعيل يصلي ذات يو 

فلما قضي صالته، قال انظروا أيش هذا الذي آذاين يف صاليت فنظروا فإذا الزنبور قد ورمه يف  
 سبعة عشر موضعاً ومل يقطع صالته. 

ال: دعي حممد بن إمساعيل خلطيب أيضاً من طريق حممد بن أيب حامت وراق البخاري قوخرج ا
يتطوع، فأطال القيام، فلما فرغ من صالته رفع ذيل قميصه،   إىل بستان فصلى الظهر مث قام

وقال لبعضهم: انظر هل ترى شيئاً؟ فإذا زنبوٌر قد أبره يف ستة عشر أو سبعة عشر موضعاً.  
يف مل خترج  جسده وكان آاثر الزنبور يف جسده ظاهرة، فقال بعضهم: كوقد تورم من ذلك 

 رٍة، فأحببت أن أمتها. من الصالة يف أول ما أبرك فقال: كنت يف سو 
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وقال أبو جعفر بن أيب حامت: كان أبو عبد هللا، إذا كنت معه يف سفر، جيمعنا بيٌت واحٌد يف  
س عشرة مرة إىل عشرين مرة يف كل ذلك  القيظ أحياانً، فكنت أراه يقوم يف ليلة واحدة مخ

 ري انراً ويسرج. مث خيرج أحاديث ويعلم عليها مث ينام. أيخذ القداحة فيو 
وكان يصلي يف وقت السحر ثالث عشرة ركعٍة، فقلت له: إنك حتمل على نفسك كل هذا  

وال توقظين، قال: أنت شاب فال أحب أن أفسد عليك نومك، قال أبو جعفر: ورأيته  
. وكان قد أتعب نفسه يف على قفاه يوماً، وحنن بفربر يف تصنيف كتاب )التفسري( استلقى

يث. فقلت له: اي أاب عبد هللا: مسعتك تقول يوماً: إين ما أتيت  ذلك اليوم يف كثرة إخراج احلد
شيئاً، بغري علٍم قط منذ عقلت، قلت: وأي علم يف هذا االستلقاء؟ قال: أتعبنا أنفسنا يف 

، فأحببت أن وهذا ثغٌر من الثغور، خشيت أن حيدث حدٌث من أمر العدوهذا اليوم. 
 كان بنا حراك.  أسرتيح، وآخذ أهبة ذلك، فإن غافصنا العدو

وقال احلاكم أبو عبد هللا، حدثين أبو سعيد أمحد بن حممد النسوي، حدثين أبو حسان  
ور علة خفيفة مهلب بن سليم، مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول: اعتللت بنيساب

يه يف نفر من أصحابه، فقال يل: أفطرت اي  وذلك يف شهر رمضان فعادين إسحاق بن راهو 
، فقلت: نعم، فقال يل: خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة فقلت: أخربان  أاب عبد هللا 

عبدان، عن ابن املبارك، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاٍء: من أي املرض أفطر؟ فقال: من 
بخاري: مل يكن  كما قال هللا عز وجل: }فمن كان منكم مريضًا{، قال ال  أي مرض كان،

 هذا عند إسحاق.
وخرج أبو بكر اخلطيب يف )اترخيه( من طريق حممد بن يوسف الفربري، مسعت حممداً  

خلف النيب  -يعين يف املنام-البخاري خبوارزم يقول: رأيت أاب عبد هللا حممد بن إمساعيل 
هللا حممد  لما رفع النيب صلى هللا عليه وسلم قدمه، وضع أبو عبد ميشي فك ملسو هيلع هللا ىلص، والنيب ملسو هيلع هللا ىلص

 بن إمساعيل قدمه يف ذلك املوضع. 
وخرج عبد هللا بن عدي احلافظ يف كتابه )أسامي رجال البخاري(، فقال حممد بن يوسف بن  

بشر الفربري يقول: مسعت النجم بن فضيل وكان من أهل املعرفة والفضل يقول: رأيت النيب 
حممد بن إمساعيل فكلما   يف املنام وقد خرج من ابب ايسني قريٍة ببخارى وخلفه -ملسو هيلع هللا ىلص -
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ووضع قدمه على قدم   ملسو هيلع هللا ىلصخطوة خطا حممد بن إمساعيل خطوة النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص -خطا النيب 
 . وخرجه اخلطيب يف )اترخيه( من طريق ابن عدي.ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

عبد هللا البخاري أنه قال له:  وروينا عن أيب جعفر حممد بن أيب حامت النحوي الوراق عن أيب 
ملا   عه قط. فقال له أبو جعفر: كيف، وقد أحل هللا البيع؟ قال:ما توليت شراء شيٍء وال بي 

فيه من الزايدة والنقصان والتخليط، فخشيت أين إن توليت ذلك أن أستوي بغريي. فقال 
 له: ومن كان يتوىل أمرك يف أسفارك ومبايعتك؟ قال: كنت أكفى ذلك. 

منرٍي مسعت أاب عبد هللا   وخرج اخلطيب البغدادي يف )اترخيه( من طريق أيب سعيٍد بكر بن
ا اشرتيت من أحٍد بدرهم شيئاً قط، وال بعت من أحد حممد بن إمساعيل يقول: منذ ولدت م

 بدرهم شيئاً قط، فسألوه عن شراء احلرب والكواغد فقال: كنت آمر إنساانً يشرتي يل.
فالن،   ر بن منري: كان محل إىل حممد بن إمساعيل بضاعٌة أنفذها إليهوقال أبو سعيد بك

سة آالف درهم. فقال هلم: انصرفوا فاجتمع بعض التجار إليه ابلعشية، فطلبوها منه بربح مخ
الليلة. فجاءه من الغد جتاٌر آخرون، فطلبوا منه البضاعة بربح عشرة آالف درهم فردهم، 

فدفع إليهم   -يعين الذين طلبوا أول مرة-فع إليهم مبا طلبوا وقال: إين نويت البارحة أن أد
 بربح مخسة آالف، وقال: ال أحب أن أنقض نييت. 

وقد بلغنا أن جتارته كانت من مال ورثه من أبيه، وكان يعطيه مضاربًة ملن يتجر فيه، وكان  
 يتصدق منه ابلكثري ويرب الطلبة وحيسن إليهم.

  لبة صرًة فيها ثالمثائة درهم خفيًة، فأراد الرجل أن يدعو لهروي أنه مرة انول رجالً من الط
 فقال له: ارفق، واشتغل حبديث آخر كيال يعلم بذلك أحٌد. 

وروي أنه كانت له قطعة أرٍض يكريها من رجل كل سنٍة بسبعمائٍة درهٍم، فكان ذلك املكري 
البخاري قثاًة أو قثاتني،   يزرع فيها ما أحب من الربيعي واخلريفي فرمبا محل إىل أيب عبد هللا

  قثاء النضيج، وكان يؤثره على البطيخ أحياانً، فكان يهب هلذاألن أاب عبد هللا كان معجباً ابل
 الزارع مائة درهم كل سنة حبمله القثاة إليه أحياانً. 

وخرج احلافظ أبو بكر اخلطيب يف )اترخيه( من طريق أيب بكر حممد بن صابر بن كاتب 
ب  ص األشقر يقول: كنا مع حممد بن إمساعيل البخاري ابلبصرة نكتمسعت عمر بن حف

، وقد نفذ ما عنده ومل يبق معه احلديث ففقدانه أايماً، فطلبناه فوجدانه يف بيت وهو عراينٌ 
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شيء، فاجتمعنا ومجعنا له الدراهم حىت اشرتينا له ثوابً وكسوانه، مث اندفع معنا يف كتابة  
وأنه   رمبا كان أييت عليه هناٌر ال أيكل فيه إال لوزٌة أو لوزتني،وبلغنا أن البخاري  احلديث.

عل أيكل من نبات األرض وال  نفدت نفقته حني رحل إىل آدم بن أيب إايس العسقالين فج
خيرب أحداً بذلك. وذكر حينئٍذ حديثاً قاله له حممد بن سالم بن عبدة، وأخربان به أبو  

ور، أان أمحد بن أيب طالب البناين، عن إبراهيم بن عثمان  إسحاق إبراهيم بن أيب عبد هللا اجملا 
الطوسي مساعاً قاال أان  غدادي، أان حممد بن عبد الباقي احلاجب، وعلي بن عبد الرمحن الب

مالك بن أمحد، أان أمحد بن حممد األهوازي، ثنا إبراهيم هو ابن عبد الصمد، ثنا أبو سعيد  
، عن فرات بن سلمان، عن ميمون بن مهران، عن  األشج، ثنا عبدة، عن أيب رجاء اجلزري

بيت على قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )ما صرب أهل  - عنهما رضي هللا -ابن عمر 
جهٍد ثالاثً إال أاتهم هللا عز وجل برزق(. لفظ األشج ولفظ ابن سالم شيخ البخاري: )ما  

صابٌر أاته آٍت ال يعلم من هو  من أهل بيت يصربون(. فلما مضى للبخاري ثالثة أايم وهو 
 أنفق عليك. وانوله داننري يف صرٍة وقال: 

 صاحب عبادٍة وأوراٍد، وكان خيتم كل يوم يف شهر رمضان ختمًة.  -رمحه هللا-وكان 
خرج اخلطيب يف )اترخيه( من طريق حممد بن خالد املطوعي، ثنا مسبح بن سعيد قال: كان  

ل ليلٍة من شهر رمضان، جيتمع إليه أصحابه فيصلي حممد بن إمساعيل البخاري إذا كان أو 
  كل ركعة عشرين آية، وكذلك إىل أن خيتم القرآن.هبم ويقرأ يف

وكان يقرأ من السحر ما بني النصف إىل الثلث من القرآن، فيختم عند السحر يف كل ثالث 
قول: )عند  ليال، وكان خيتم ابلنهار يف كل يوم ختمة ويكون ختمة عند اإلفطار كل ليلة وي

 كل ختمة دعوٌة مستجابة(.
ن علي بن أمحد بن حممد بن احلسني  فقال: كتب إيل أبو احلس  وخرج أيضاً يف )التاريخ( 

اجلرجاين من أصبهان، يذكر أنه مسع أاب أمحد حممد بن حممٍد بن مكي اجلرجاين يقول: 
تريد؟ فقلت:   يف النوم فقال يل: أين ملسو هيلع هللا ىلص مسعت حممد بن يوسف الفربري يقول: رأيت النيب 

  السالم.أريد حممد بن إمساعيل البخاري، فقال: أقرأه مين
للسنة معظماً، وللعلم حمرتماً، قال أبو سعيد بكر بن منري بن  -رمحه هللا تعاىل -ولقد كان 

خليد بن عسكر بعث األمري خالد بن أمحد الذهلي وايل خبارى إىل حممد بن إمساعيل، أن  



380 
 

أان  التاريخ( وغريمها ألمسع منك. فقال حممد بن إمساعيل لرسوله: أمحل إيل كتاب )اجلامع( و)
شيٍء منه حاجٌة فاحضرين يف  ال أذل العلم، وأمحله إىل أبواب الناس. فإن كانت لك إىل

مسجدي، أو يف داري. فإن مل يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعين من اجمللس، ليكون يل  
: )من سئل عن علٍم فكتمه أجلم  ملسو هيلع هللا ىلصلعلم لقول النيب عذر عند هللا يوم القيامة، ألين ال أكتم ا

 ٍر(، قال: فكان سبب الوحشة بينهما هذا.بلجاٍم من ان
خرجه اخلطيب يف )التاريخ(، وقال: أان حممد بن علي بن أمحد املقرئ، أان حممد بن عبد هللا  

ول:  احلافظ، مسعت حممد بن العباس الضيب يقول: مسعت أاب بكر بن أيب عمرٍو احلافظ يق
أن خالد بن   -يعين خبارى-لبلد كان سبب مفارقة أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري ا

اهرية ببخارى سأل أن حيضر منزله، فيقرأ )اجلامع( و)التاريخ(  أمحد الذهلي األمري خليفة الظ
ره على أوالده، فامتنع أبو عبد هللا عن احلضور عنده، فراسله أن يعقد جملساً ألوالده ال حيض

ماع قوماً دون قوم؛ فاستعان  غريهم، فامتنع عن ذلك أيضاً. وقال: ال يسعين أن أخص ابلس 
قاء، وغريه من أهل العلم ببخارى عليه، حىت تكلموا يف خالد بن أمحد حبريث بن أيب الور 

مذهبه، ونفاه عن البلد، ودعا عليهم أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل فقال: اللهم أرهم ما 
أقل من شهر حىت   ه يف أنفسهم وأوالدهم وأهليهم. فأما خالد فلم أييت عليه إالقصدوين ب

ه وهو على أاتٍن وأشخص على أكاف مث صار  ورد أمر الظاهرية أن ينادى عليه؛ فنودي علي
عاقبة أمره إىل ما اشتهر وشاع. وأما حريث بن أيب الورقاء فإنه ابتلي أبهله، فرأى فيها ما  

 م البالاي. فإنه ابتلي أبوالده وأراه هللا فيه  -ومساه-فالن أحد القوم  جيل عن الوصف. وأما
وقال أبو جعفر حممد بن أيب حامت مسعت حيىي بن جعفر يقول: لو قدرت أن أزيد يف عمر  

حممد بن إمساعيل لفعلت فإين مويت يكون موت رجٍل واحد، وموت حممد بن إمساعيل 
ا إىل أيب عبد هللا البخاري ليسري إليهم ويقرأوا عليه ذهاب العلم. وبلغنا أن أهل مسرقند كتبو 

فأقام عنده مدة  متوجهاً إليهم إىل أن وصل إىل خرتنك نزل على غالب بن جربيل فسار 
 فمرض واشتد مرضه. 

قال أبو أمحد بن عدي، ومسعت عبد القدوس بن عبد اجلبار السمرقندي يقول: جاء حممد  
ى مسرقند على فرسخني منها: وكان له هبا أقرابء، فنزل  بن إمساعيل إىل خرتنك )قرية( من قر 

يف دعائه. اللهم إنه قد  فسمعته ليلًة من الليايل وقد فرغ من صالة الليل يدعو ويقول عندهم 
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ضاقت علي األرض مبا رحبت، فاقبضين إليك، قال: فما مت الشهر حىت قبضه هللا عز وجل 
 عروف أن قربه خبرتنك، وهو الصحيح وهللا أعلم.، هذا هو امل-رمحة هللا عليه-وقربه خبرتنك 

 غرابء( أن البخاري مات مبصر بعد اخلمسني ومائتني.يف )اتريخ ال وذكر ابن يونس
 قال أبو الفضل بن العراقي: ومل أره لغريه والظاهر أنه وهم. انتهى. 

ن ساكنة  وخرتنك بفتح اخلاء املعجمة بعدها راء ساكنة، مث مثناة من فوق مفتوحة بعدها نو 
 وآخرها كاف. 

 تح، وهللا أعلم.وقيدها بعضهم بكسر اخلاء، واملعروف الف
وروي أن البخاري ملا كان خبرتنك أاته من مسرقند رسول حيثه على السفر، فلبس خفيه،  

رمحة هللا  -وتعمم وهتيأ للركوب فعجز وضعف مث دعا بدعواٍت، فقضى يف تلك الساعة 
 .-عليه

نا  يب يف )اترخيه(، أان علي بن أيب حامد األصبهاين يف كتابه، ثقال احلافظ أبو بكر اخلط
لطواويسي قال: رأيت النيب حممد بن حممد بن مكي اجلرجاين: مسعت عبد الواحد بن آدم ا

صلى هللا عليه وسلم يف النوم، ومعه مجاعٌة من أصحابه، وهو واقف يف موضع ذكره فسلمت 
سول هللا؟ فقال: أنتظر حممد بن إمساعيل البخاري.  عليه، فرد السالم، فقلت: ما وقوفك اي ر 

اليت رأيت النيب صلى  كان بعد أايم بلغين موته، فنظران فإذا هو قد مات يف الساعة قال: فلما  
 هللا عليه وسلم فيها. 

فيما قاله أبو أمحد بن عدي، ومسعت احلسن بن احلسني البزاز   -رمحه هللا-كانت وفاته 
طر، د بن إمساعيل البخاري ليلة السبت عند صالة العشاء، ليلة الفالبخاري يقول: تويف حمم

ن شهور سنة ست ومخسني ودفن يوم الفطر بعد صالة الظهر، يوم السبت مستهل شوال م
 . -رمحه هللا-ومائتني، عاش اثنتني وستني سنة إال ثالثة عشر يوماً 

قربه، وجعل الناس خيتلفون وبلغنا: أنه ملا دفن علت سوار بيض يف السماء مستطيلٌة حبذاء 
لرائحة الطيبة تظهر من قربه أايماً كثرية حىت حتدث الناس  إليه ويتعجبون من أمره، ومل تزل ا

لك، وظهر عند خمالفيه أمره بعد وفاته، وكثر التعجب، وخرج بعض خمالفيه إىل قربه،  بذ
 وأظهروا التوبة مما كانوا أسرعوا فيه من مذموم املذهب.
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-إمساعيل بن عدي، ومسعت احلسن بن احلسني البزاز يقول: رأيت حممد بن  قال أبو أمحد
 قصري.شيخاً حنيف اجلسم، ليس ابلطويل وال ابل -رمحه هللا

 وخرجه اخلطيب يف )التاريخ( من طريق ابن عدي. 
ويف مشائل البخاري غري ما ذكرانه، اكتفينا منه ما قدمناه، ولقد كان كبري الشأن، جليل 

أرضاه، وجعل جنة  القدر، عدمي النظري، مل ير أحد شكله، ومل خيلف بعده مثله، فرمحه هللا و 
ه يف اجلنة برمحته إنه على ما يشاء قدير،  الفردوس مأواه، وأعاد علينا من بركته، ومجع بيننا وبين

 وابإلجابة جدير، وحسبنا هللا ونعم الوكيل.
تسليماً كثرياً إىل يوم الدين واحلمد هلل رب  صلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم

 العاملني.
 

 1ري رح صحيح البخاعمدة القاري ش -42

  ـ( 855  ت در الد   ال  ىن )    و حممد حممو      محد    موسى
الذي شهدت حبفظه العلماء   ،احلافظ احلفيظ الشهري املميز الناقد البصريقال رمحه هللا: 

ومل ينكر فضله علماء هذا الشأن وال تنازع يف   ، واعرتفت بضبطه املشايخ األثبات  ،الثقات 
اإلمام اهلمام حجة اإلسالم أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري  .صحة تنقيده اثنان

اق على أمثاله ومتيز  وقد دون يف السنة كتااب ف ،أسكنه هللا تعاىل حبابيح جنانه بعفوه اجلاري 
ورشحه ابلتبويبات الغريبة املباين حبيث   ،ووشحه جبواهر األلفاظ من درر املعاين  ،على أشكاله

فلذلك أصبح العلماء   ، ه بال خالف علماء األسالف واألخالفقد أطبق على قبول
واستنار على صفحات األايم  ،الراسخون الذين تألأل يف ظلم الليايل أنوار قرائحهم الوقادة

مث تصدى   . قد حكموا بوجوب معرفته وأفرطوا يف قريضته ومدحته ، خواطرهم النقادة آاثر
 وممن ،ء من السلف النحارير احملققنيلشرحه مجاعة من الفضالء وطائفة من األذكيا

..                                                               عاصرانهم من املهرة املدققني

 
 1/2ي شرح صحيح البخاري عمدة القار   1

 بريوت   -الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 
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اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  ) مسى البخاري كتابه ب  األوىل :فوا د
وصنفه يف   ،حلديث الصحيح اجملردوهو أول كتابه وأول كتاب صنف يف ا (وسننه وأايمه ملسو هيلع هللا ىلص

صنفت يف   : مسعته يقول ،شرة سنة ببخارى قاله ابن طاهر وقيل مبكة قاله ابن البجريست ع
املسجد احلرام وما أدخلت فيه حديثا إال بعدما استخرت هللا تعاىل وصليت ركعتني وتيقنت 

مكث فيه ست عشرة وجيمع أبنه كان يصنف فيه مبكة واملدينة والبصرة وخبارى فإنه  ،صحته
اتريخ نيسابور للحاكم عن أيب عمرو إمساعيل ثنا أبو عبد هللا حممد بن   ويف .سنة كما ذكران

أقمت ابلبصرة مخس سنني معي كتيب  :مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول :علي قال
وأان أرجو أن هللا تعاىل يبارك   :قال ،أصنف وأحج كل سنة وأرجع من مكة إىل البصرة

                                                      .             سلمني يف هذه املصنفات للم
اتفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتاب هللا تعاىل أصح من صحيحي  :الثان ة

فرجح البعض منهم املغاربة صحيح مسلم على صحيح البخاري واجلمهور   ،البخاري ومسلم
ما يف هذه الكتب   :وقال النسائي ، ري على مسلم ألنه أكثر فوائد منهعلى ترجيح البخا

ومما يرجح به أنه ال بد من ثبوت اللقاء عنده وخالفه مسلم   :قال اإلمساعيلي . أجود منه 
له راواين   ملسو هيلع هللا ىلصإال ما رواه صحايب مشهور عن النيب  وشرطهما أن ال يذكر ، واكتفى أبمكانه

  ،الصحابة له أيضا راواين ثقتان فأكثرمشهور ابلرواية عن  مث يرويه عنه اتبعي  ،ثقتان فأكثر
             مث يرويه عنه من أتباع األتباع احلافظ املتقن املشهور على ذلك الشرط مث كذلك..

ة هبذه الشريطة مل يبلغ عددها عشرة آالف حديث  قد قال احلاكم األحاديث املروي الثالثة
بن اخلطاب رضي هللا تعاىل  صحيحني حديث عمر فقد أخرجا يف ال ، وقد خالفا شرطهما

وحديث املسيب  ،عنه إمنا األعمال ابلنيات وال يصح إال فردا كما سيأيت إن شاء هللا تعاىل
وأخرج مسلم   ، ه غري ابنه سعيدبن حزن والد سعيد بن املسيب يف وفاة أيب طالب ومل يرو عن

: وقال ابن الصالح ،غري محيد حديث محيد بن هالل عن أيب رفاعة العدوي ومل يرو عنه
وأخرج البخاري حديث احلسن البصري عن عمرو بن ثعلب إين ألعطي الرجل والذي أدع  

فقد روى عنه أيضا احلكم بن األعرج نص عليه ابن  :قلت ،أحب إيل مل يرو عنه غري احلسن
يذهب الصاحلون  :أيب حامت وأخرج أيضا حديث قيس بن أيب حازم عن مرداس األسلمي
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فقد روى عنه أيضا زايد بن عالقة كما ذكره ابن   :قلت ،يرو عنه غري قيسألول فاألول ومل ا
ن عمرو الغفاري ومل يرو عنه  وأخرج مسلم حديث عبد هللا بن الصامت عن رافع ب .أيب حامت

ففي الغيالنيات من حديث سليمان بن املغرية ثنا ابن حكم الغفاري  :قلت ،غري عبد هللا
رافع بن عمرو فذكر حديثا وأخرج حديث أيب بردة عن األغر املزين )إنه  حدثين جدي عن 

رضي هللا  قليب( ومل يرو عنه غري أيب بردة قلت قد ذكر العسكري أن ابن عمر ليغان على 
تعاىل عنهما روى عنه أيضا وروى عنه معاوية بن قرة أيضا ويف معرفة الصحابة البن قانع قال 

مزينة وأغرب من قول احلاكم قول امليانشي يف )إيضاح ما ال يسع اثبت البناين عن األغر أغر 
ن  ا وذلك ما رواه عاحملدث جهله( شرطهما يف صحيحيهما أال يدخال فيه إال ما صح عندمه

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اثنان من الصحابة فصاعدا وما نقله عن كل واحد من 
ن كل واحد من التابعني أكثر من أربعة  الصحابة أربعة من التابعني فأكثر وأن يكون ع

 والظاهر أن شرطهما اتصال اإلسناد بنقل الثقة عن الثقة من مبتداه إىل منتهاه من غري شذوذ
                                                                              .       وال علة
آالف ومائتان ومخسة وسبعون حديثا   مجلة ما فيه من األحاديث املسندة سبعة ال ا  ة

حاديث املكررة وحبذفها حنو أربعة آالف حديث وقال أبو حفص عمر بن عبد اجمليد  ابأل
تاب البخاري من األحاديث سبعة آالف وستمائة ونيف قال  امليانشي الذي اشتمل عليه ك

ة  واشتمل كتابه وكتاب مسلم على ألف حديث ومائيت حديث من األحكام فروت عائش 
رضي هللا تعاىل عنها من مجلة الكتاب مائتني ونيفا وسبعني حديثا مل خترج غري األحكام منها  

لغريب ما يف كتاب اجلهر ابلبسملة البن بع الشريعة ومن اإال يسريا قال احلاكم فحمل عنها ر 
سعد إمساعيل ابن أيب القاسم البوشنجي نقل عن البخاري أنه صنف كتااب أورد فيه مائة ألف  

 ...                               حديث صحيح
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 1هداية الساري لسيرة البخاري  -43

 ه( 852احلافظ ا   حج  ال   الين)ت
   .وهو حسيب وعوين ﴾ربنا آتنا من لدنك رمحة﴿. الرمحن الرحيمبسم هللا قال رمحه هللا: 

ال شريك له،   احلمد هلل الذي له احلمد يف األوىل واآلخرة، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده
ده ورسوله، املبعوث رمحة  شهادة وجوه قائليها انضرة، إىل رهبا انظرة، وأشهد أن حممدا عب

  .عليه وعلى آله وصحبه أويل املناقب الباهرة، واآلاثر الزاهرة للعاملني ابطنة وظاهرة، صلى هللا
  :أما بعد

قدره وتفخيم أمره، وإن كان  فهذه نبذة من أخبار اإلمام أيب عبد هللا البخاري، منبهة على 
 . ملفصل ما ليس يف اجلملة، وقد أوردهتا خمتصرة اإلسناد غالباأمره شهريا وقدره أثريا، لكن يف ا

ردته فمن كتاب »مشائل البخاري« أتليف وراقه اإلمام أيب جعفر حممد بن أيب وأكثر ما أو 
 ري. حامت البخا

عن كتاب سليمان بن  ملكي إذان مشافهةوقد أخربين جبميعه أبو حممد عبد هللا بن حممد ا
محزةعن عبد العزيز بن أمحد بن ابقا، عن أيب زرعة طاهر بن حممد بن طاهر، عن أيب بكر 

بن خلف الشريازي؛ قال: أخربان أبو طاهر أمحد بن عبد هللا ابن مهرويه؛ قال:  أمحد بن علي 
ان جدي؛ قال: أخربان أبو  رب أخ :أخربان أمحد بن عبد هللا بن حممد بن يوسف الف ربري؛ قال

  .هو جزء ضخمر و جعف
وأوردت كثريا من »كتاب نيسابور« للحاكم أيب عبد هللا، ومن »كتاب بغداد« للخطيب،  

  .كتاب دمشق« البن عساكر، ومن غري هذه الكتبومن »
 فما قلت فيه: )قال فالن( بصيغة اجلزم؛ فهو مم ا ال أعلم ابإلسناد إىل قائله مقاال.

  الشيء بعد الشيء، وهللا املوفق.أسندت ورمبا 

 
 ري هداية الساري لسرية البخا  1

 1الطبعة : .  دمشق -1432اتريخ النشر :  .  ر الكمال املتحدةدار النشر : دا
 احملقق : حسنني سلمان املهدي
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 فصل: يف ذكر نسبه ومولده وصفته  
هو اإلمام السيد، العلم الفرد، اتج الفقهاء، عمدة احملدثني: أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل  

  .بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبه بن األحنف اجلعفي
مهملة مكسورة، مث زاي ساكنة، مث ابء   وبردزبه: بفتح الباء املوحدة، مث راء ساكنة، مث دال

وقيل فيه: بذدزبه، كما   .ألمري أبو نصر ابن ماكوالمث هاء، هكذا قيده ا موحدة مفتوحة،
مضى، لكن بدل الراء ذال معجمة. وكان جموسيا، فأسلم ابنه املغرية على يدي اليمان وايل  

  .خبارى، وكان اليمان جعفيا؛ فنسب البخاري إليه
ف: مسعت البخاري يقول: مسع أيب من مالك بن أنس، ورأى  ن أمحدبن خل قال إسحاق ب

 . زيد قد صافح ابن املبارك بكلتا يديه محاد بن
وقال وراق البخاري: مسعت احلسن بن احلسني البزاز يقول: رأيتمحمد بن إمساعيل شيخا 

رة ليلة حنيف اجلسم، ليس ابلطويل وال ابلقصري، ولد يوم اجلمعة بعد الصالة لثالث عش 
  . خلت من شوال سنة أربع وتسعني ومئة ببخارى

 . بن عتيق: أن البخاري أخرج له به خط أبيه وكذا حكاه املستنري 
وقال اخلليليفي »اإلرشاد«: مسعت أمحد بن أيب مسلم الفارسي احلافظ يقول: مسعت حممد 

 :ري يقولبن أمحد بن الفضل يقول: مسعت أاب حسان مهيب بن سليم يقول: مسعت البخا
   . أربع وتسعني ومئةولدت يوم اجلمعة بعد الصالة، لثنيت عشر ليلة خلت من شوال، سنة 

  ف     نشأته و  به ل حد ث
قال وراق البخاري: قلت أليب عبد هللا: كيف كان بدء أمرك يف طلب احلديث؟ قال: أهلمت  

عشر سنني أو أقل، مث  حفظ احلديث وأان يف الكتاب. قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ فقال: 
خرجت من الكتاب بعد العشر، فجعلت أختلف إىل الداخلي وغريه، فقال يوما يف ما كان  

ن أيب الزبري، عن إبراهيم. فقلت: اي أاب فالن! إن أاب الزبري مل يرو عن يقرأ للناس: سفيان، ع
مث رجع،    إبراهيم! فانتهرين، فقلت له: ارجع إىل األصل إن كان عندك. فدخل ونظر فيه، 

فقال يل: كيف هو اي غالم؟ فقلت: هو: الزبري بن عدي، عن إبراهيم. فأخذ القلم وأصلح  
ابن   :ض أصحابه: ابن كم كنت إذ رددت عليه؟ فقال لهكتابه، فقال: صدقت. فقال له بع

    إحدى عشرة سنة
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، قال: فلما طعنت يف ست عشرة سنة حفظت كتب ابن املبارك ووكيع، وعرفت كالم هؤالء
مث خرجت مع أمي وأخي أمحد إىل مكة، فلما حججت رجع أخي وختلفت هبا يف طلب 

اي الصحابة والتابعني وأقاويلهم،  ديث، فلما طعنت يف مثاين عشرة جعلت أصنف قضااحل
وذلك يف أايم عبيد هللا بن موسى، وصنفت كتاب »التاريخ« إذ ذاك عند قرب النيب صلى هللا  

التاريخ« إال وله عندي قصة، إال أين  »مقمرة. قال: وقل اسم يف عليه وسلم يف الليايل ال 
  .كرهت تطويل الكتاب 

 . مساعيل إىل العراق يف آخر سنة عشر ومئتنيقال إسحاق بن أمحد بنخلف: رحل حممد بن إ
وقال بكر بن منري: مسعت البخاري يقول: كنت عند أيب حفص أمحد بن حفص أمسع كتاب 

من كتاب والدي، فمر أبو حفص على حرف، ومل يكن عندي ما  »اجلامع« لسفيان الثوري 
فسكت، وقال: من هذا؟ قالوا: ابن إمساعيل. ذكر، فراجعته، فقال الثانية والثالثة، فراجعته، 

 . حفظوا؛ فإن هذا يصري يوما رجالفقال: هو كما قال، وا
، فقال يل وقال الوراق: مسعت البخاري يقول: كنت أختلف إىل الفقهاء مبرو وأان صيب

اجمللس، فقال شيخ  مؤدب من أهلها: كم كتبت اليوم؟ فقلت: آيتني. فضحك من حضر 
  .منهم: ال تضحكوا؛ فلعله يضحك منكم يوما

سحاق السمسار ال موقت: مسعت شيخييقول: ذهبت وقال أبو حممد عبد هللا بن حممد بن إ
اهيم اخلليل، فقال: اي هذه! قد رد  عينا حممد بن إمساعيل يف صغره، فرأت والدته يف ال منام إبر 

 ه.رد هللا عليه بصر هللا على ابنك بصره؛ لكثرة دعائك، أو: لكثرة بكاءك. قال: فأصبح وقد 
حممد؛ قال: مسعت أمحد بن حممد بن   وقال غنجار يف »اتريخ خبارى«: حدثنا خلف بن

 .ره. وذكر مثلهالفضل البلخي يقول: مسعت أيب يقول: ذهبت عينا حممد بن إمساعيل يف صغ
ورواها احلافظ أبو القاسم الاللكائي يف كتاب »كرامات األولياء« له، عن شيخ له عن 

اب القاسم أنبئت عن أيب نصر ابن الشريازي، عن جده أيب نصر: أن احلافظ أ، غنجار
أخربان أبو بكر   :الدمشقي أخربه: أخربان احلسني بن عبد امللك: أخربان أبو طاهر ابن حممود

أاب أمحد النيسابوري؛ قال: مسعت أمحد بن يوسف السلمي؛ قال:   املقرئ؛ قال: مسعت ابن
رأيت حممد بن إمساعيل يف جملس مالك بن إمساعيل وهو يبكي، فقلت له: ما يبكيك؟ قال: 

  !ميكنين أن أكتب وال أن أضبط. مث جعل هللا حممد بن إمساعيل كما رأيتمال 
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ت أكثر من ألف شيخ  ل حممد بن إمساعيل البخاري: لقيوقال أبو حامت سهل بن السري: قا
من أهل احلجاز ومكة واملدينة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم قران بعد قرن.  

واجلزيرة مرتني، وأتى البصرة أربع مرات، وأقام ابحلجاز ستة   وذكر أنه رحل إىل الشام ومصر
 . اد مع حمدثي خراسان أعوام. قال: وال أدري كم دخلت الكوفة وبغد

وقال وراقه: مسعته يقول: دخلت بلخ، فسألين أصحاب احلديث أن أملي عليهم لكل من 
كتبت عن ألف   لقيت حديثا عنه، فأمليت ألف حديث أللف شيخ ممن كتبت عنه. مث قال:

  .ومثانني نفسا ليس فيهم إال صاحب حديث
مل أكتب إال عن من قال: اإلميان قول وقال أيضا: كتبت عن ألف نفس من العلماء وزايدة، و 

  .وعمل
وقال جعفر بن حممد القطان: مسعت البخاري يقول: كتبت عن ألف شيخ أو أكثر، ما  

     عندي حديث إال أذكر إسناده.
مسعت هانئ بن النضر يقول: كناعند حممد بن يوسف _يعين الفراييب_ ابلشام، وقال وراقه: 

  .عيل معنا، وكان ال يزامحنا فيما حنن فيه، بل يكب على العلموكنا نتنزه، وكان حممد بن إمسا
قال: ومسعته يقول: مل تكن كتابيت احلديث كما كتب هؤالء، كنت إذا كتبت عن رجل سألته  

ه، وعلة احلديث إن كان الرجل فهما، فإن مل يكن سألته أن خيرج يل عن امسه وكنيته ونسب
  .الون ما يكتبون وال كيف يكتبونأصله ون س خ ت ه، فأما اآلخرون فال يب 

قال وراقه: مسعت العباس الدوري يقول: ما رأيت أحسن طلبا للحديث من حممد بن 
: ال تدعوا شيئا من كالمه إال  إمساعيل؛ كان ال يدع أصال وال فرعا إال قلعه. مث قال لنا

  .كتبتموه
ى ابب حممد بن يوسف  وقال أبو بكر األعني: مسعنا على حممد بن إمساعيل وهو أمرد، عل 

 الفراييب.
قلت: كان سن البخاري إذ ذاك بضع عشرة سنة، واألعني املذكور من أصحاب اإلمام أمحد 

 . املشهورين، والفراييب من كبار شيوخ البخاري
طاهر: قدم البخاري بغداد سنة عشر ومئتني، وعزم على املضي إىل عبد الرزاق   قال ابن

ر البيكندي فاستخربه، فقال: مات عبد الرزاق. مث تبني أنه مل  ابليمن، فالتقى بيحىي بن جعف
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  بن جعفر.ميت، فسمع البخاري حديث عبد الرزاق من حيىي
نه افرتى وفاة عبد الرزاق، بل حكاه  قلت: وحيىي بن جعفر من الثقات األثبات، وما أعتقد أ

ويفرط يف مدحه،  إلشاعة مل تصح، وكان حيىي بن جعفر بعد ذلك يدعو حملمد بن إمساعيل، 
 . وسنبني ذلك 

وقال اخلطيب: أخربان أبو حازم العبدوي: مسعت حممد بن حممد بن العباس الضيب: مسعت 
: مسعت البخاري يقول: أمحد بن عبد هللا بن حممد بن يوسف يقول: مسعت جدي يقول

تدع    دخلت بغداد مثاين مرات، يف كلها أجالس أمحد ابن حنبل، فقال يل: اي أاب عبد هللا!
  .العلم وتصري إىل خراسان؟! قال: فأان أذكر قوله اآلن

وقال الوراق عن حاشد بن إمساعيل: كان البخاري خيتلف معنا إىل مشايخ البصرة وهو  
لى ذلك أايم، فلمناه، فقال لنا بعد ستة عشر يوما: قد كثرمت  غالم، فال يكتب، حىت أتى ع

على مخسة عشر ألفا، فقرأها كلها عن ظهر   علي، فاعرضوا علي ما كتبتم! فأخرجناه، فزاد
، فكان أهل املعرفة قلب، حىت جعلنا حنكم كتبنا من حفظه، فعلمنا أنه ال يتقدمه أحد

عنه _وهو شاب_ حىت يغلبوه على نفسه،  ابلبصرة يعدون خلفه يف طلب احلديث، فيكتبون
عنه، وكان إذ ذاك شااب  وجيلسونه يف بعض الطريق، فيجتمعون عليه ألوف، أكثرهم ممن ي   كتب

 . مل خيرج وجهه
وقال حممد بن األزهر السجستاين: كنت ابلبصرة يف جملس سليمان بن حرب والبخاري معنا  

فقال: يرجع إىل خبارى فيكتب من  يسمع ال يكتب، فقيل لبعضهم: ما له ال يكتب؟!
 .حفظه

سالم: أت رون البكر  وقال الوراق : كان شديد احلياء يف صغره، حىت قال شيخنا حممد بن  
  !أشد حياء من هذا الغالم؟

قال: ومسعته يقول: كنت يف جملس الفراييب، فقال: حدثنا سفيان، عن أيب عروة، عن أيب 
فلم . عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحداخلطاب، عن أنس: أن النيب صلى هللا 

فمعمر، وأما أبو  أبو عروة؛ فقلت: أما  يعرف أحد يف اجمللس أاب عروة وال أاب اخلطاب،
 . اخلطاب؛ فهو قتادة. قال: وكان الثوري فعوال هلذا؛ يكين املشهورين
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   ف     م اتب   وخه ال      رك م وحدث  ن م   »اجلامع« وغري  
 :وهم على مخس طبقات 

  الطبقة األوىل: من حدثه عن التابعني، مثل: مكي بن إبراهيم، وحممد بن عبد هللا األنصاري،
خالد بن  وعبيد هللا بن موسى، وأيب عاصم النبيل، وأيب نعيم ال مالئي، وأيب ال مغرية اخلوالين، و 

  .حيىي، وغريهم
، مثل: آدم بن أيب إايس العسقالين، وأيب  الطبقة الثانية: من كان يف عصر هؤالء وأتخر عنهم 

، وسعيد بن  مسهر عبد األعلى بن مسهر، وأيوب بن سليمان بن بالل، وحجاج بن منهال
أيب مرمي، واثبت بن حممد الزاهد، وغريهم من أصحاب األوزاعي وابن أيب ذئب والثوري  

  .وشعبة ومالك 
ة عنهم مسلم وغريه، كأمحد وإسحاق  الطبقة الثالثة: أوساط مشاخيه الذين شاركه يف الرواي

حاب محاد بن  وابن معني وابن أيب شيبة وقتيبة وابن املديين ونعيم بن محاد، ومجاعة من أص
  .هشيم وابن املبارك وابن عيينة وحنوهم زيد والليث، مث من أصحاب 

امت  الطبقة الرابعة: رفقاؤه يف الطلب وقرانؤه يف احلديث، كمحمد بن حيىي الذهلي، وأيب ح
الرازي، وأيب حيىي صاعقة، والدارمي، وعبد بن محيد، وأمحد بن النضر، وحممد بن إبراهيم 

 .وفيهم من هو أقدم مساعا منه قليال البوشنجي، ومجاعة،
الطبقة اخلامسة: قوم يف عداد طلبته يف السن واإلسناد، مسع منهم للفائدة، كعبد هللا بن محاد  

وعبد هللا بن أيب القاضي، وحممد بن إسحاق السراج، وأيب  اآلملي، وحسني بن حممد القباين،
  .عيسى حممد بن عيسى الرتمذي، وغريهم

: ال يكون احملدث كامال حىت يكتب عن من هو فوقه، وعن بخاري أنه قالوقد روي عن ال
 . من هو مثله، وعن من هو دونه

في أخربهم: أخربان أبو  وأنبئت عن أيب الفضل ابن محزة، عن عيسى بن عبد العزيز: أن السل 
مد  احلسني الطيوري: أخربان أبو الفرج الطناجريي: أخربان عمر بن أمحد بن عثمان: حدثنا حم

حدثنا عثمان ابن أيب شيبة؛ قال: مسعت وكيعا  :بن أيب سعيد: حدثنا احلسن بن إدريس
هو   يقول: ال يكون الرجل عال ما حىت حيدث عن من هو فوقه، وعن من هو مثله، وعن من

 دونه. 
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   ف     سريته ومشا  ه وز د  وفضا  ه
دخلت على  قال وراقه: مسعت حممد بن خداش يقول: مسعت أمحد بن حفص يقول:

لم من مايل درمها من حرام، وال درمها من  إمساعيل والد أيب عبد هللا عند موته، فقال: ال أع
 .شبهة

جليال، فكان يعطيه مضاربة، فقطع له  قلت: وكان حممد بن إمساعيل قد ورث من أبيه ماال  
كتااب  بكتاب الوايل. فقال: إن أخذت منهم   غرمي مخسة وعشرين ألفا، فقيل له: استعي  ن

. مث صاحل غرميه على أن يعطيه كل سنة عشرة دراهم، نزرا  طمعوا، ولن أبيع ديين بدنياي
 . يسريا، وذهب ذلك املال. حكاها وراقه وطوهلا

وليت شراء شيء قط، وال بيعه، كنت أكفى ذلك. فقيل له: ومل؟ قال:  وقال البخاري: ما ت
شراء احلرب والكواغد، فقال: كنت آمر  ملا فيه من الزايدة والنقصان والتخليط. فسألوه عن

 . إنساان فيشرتي يل
وقال غنجار يف »اتريخ خبارى«: حدثنا أمحد بن حممد بن عمر املقرئ؛ قال: حدثنا أبو  

، قال: كان محل إىل حممد بن إمساعيل بضاعة أنفذها إليه أبو حفص ،  سعيد بكر بن منري
بربح مخسة آالف درهم، فقال هلم: انصرفوا فاجتمع بعض التجار إليه ابلعشية، فطلبوها منه 

ف درهم، الليلة. فجاءه من الغد جتار آخرون، فطلبوا منه تلك البضاعة بربح عشرة آال
ن أدفع إليهم ما طلبوا. يعين الذين طلبوا أول مرة؛ ودفعها  فردهم؛ وقال: إين نويت البارحة أ

 . إليهم؛ وقال: ال أحب أن أنقض نييت
دم بن أيب إايس، فتأخرت نفقيت حىت جعلت أتناول يقول: خرجت إىل آ وقال وراقه: مسعته

  .حشيش األرض، فلما كان يف اليوم الثالث أاتين رجل ال أعرفه، فوهبين عشرة داننري
قه: مسعته يقول: كنت أستغل يف كل شهر مخس مئة درهم، فأنفقها يف الطلب، وما وقال ورا

 .عند هللا خري وأبقى
نت عند أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل يف منزله، فجاءته  حممد الصاريف: ك وقال عبد هللا بن

: إذا  جاريته وأرادت دخول املنزل، فعثرتعلى م حربة بني يديه، فقال هلا: كيف متشني؟! قالت
مل يكن طريق كيف أمشي؟! فبسط يديه وقال: اذهيب؛ فقد أعتقتك. فقيل له: اي أاب عبد  

  .فقد أرضيت نفسي مبا فعلت ل: إن كانت أغضبتينأغضبتك اجلارية. قا هللا،
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وقال وراقه: رأيته استلقى وحنن بف ربر يف تصنيف كتاب التفسري، وكان أتعب نفسه يف ذلك 
ت له: إين أراك تقول: ما أتيت شيئا بغري علم، فما الفائدة يف اليوم يف التخريج، فقل 

أن حيدث حدث من أمر العدو،  االستلقاء؟ قال: أتعبت نفسي اليوم، وهذا ثغر، خشيت 
  .فأحببت أن أسرتيح وآخذ أهبة، فإن غ  افصنا العدو كان يف حراك

بته أخطأ سهمه اهلدف  قال: وكان يركب إىل الرمي كثريا، فما أعلمين رأيته يف طول ما صح
  .إال مرتني، بل كان يصيب يف كل ذلك وال يسبق

نا إىل الدرب الذي يؤدي إىل الفرضة، فجعلنا  قال: وركبنا يوما إىل الرمي وحنن بف ربر، فخرج
مي، وأصاب سهم أيب عبد هللا وت د القنطرة اليت على النه ر، فانشق الوت د، فلما رآه نزل  نر 

لسهم من الوت د، وترك الرمي، وقال لنا: ارجعوا. فرجعنا، فقال يل: اي أاب  عن داب   ته، فأخرج ا
فقلت: نعم. فقال: تذهب إىل صاحب جعفر، ليإليك حاجة. وهو يتنفس الصعداء، 

مثنه، أو    القنطرة، فتقول له: قد أخللنا ابلوت د، فنحب أن أتذن لنا يف إقامة بدله، أو أتخذ
صاحب القنطرة محيد بن األخضر، فقال يل: أبلغ أاب عبد   جتعلنا يف حل مما كان منا. وكان

كي لك الفداء. فأبلغته هللا السالم، وقل له: أنت يف حل مما كان منك؛ فإن مجيع م ل 
الرسالة، فتهلل وجهه وأظهر سرورا كبريا، وقرأ ذلك اليوم للغرابء/ مخس مئة حديث، وتصدق  

  .ث مئة درهمبثال
من أي شيء؟   :الضرير: اجعلين يف حل اي أاب معشر. فقال قال: ومسعته يقول أليب معشر

ك رأسك ويدك، فتبسمت  فقال: رويت حديثا يوما، فنظرت إليك وقد أعجبت به، وأنت حتر 
  .من ذلك. قال: أنت يف حل رمحك هللا اي أاب عبد هللا

 قال: ومسعته يقول: دعوت ريب مرتني فاستجاب يل، فلن أحب أن أدعو بعد؛ فلعله تنق ص
  .حسنايت

قال: ومسعته يقول: ال يكون يل خصم يف اآلخرة. فقلت: إن بعض الناس ينقمون عليك 
اغتياب الناس! فقال: إمنا رويناذلك رواية، مل نقله من عند أنفسنا؛   »التاريخ«؛ ويقولون: فيه 

 .« ةس أخو العشري قال النيب صلى هللا عليه وسلم: »بئ
  .ط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلهاقال: ومسعته يقول: ما اغتبت أحدا ق

جلرح قلت: البخاري يف كالمه عن الرجال يف غاية التحري والتوقي، ومن أتمل كالمه يف ا
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يه نظر، والتعديل علم ورعه وإنصافه؛ فإن أكثر ما يقول: منكر احلديث، سكتوا عنه، ف
ال ذلك عزاه إىل تركوه، وحنو هذا، وقل أن يقول: فالن كذاب، أو: يضع احلديث، بل إذا ق

كذبه فالن، رماه فالن ابلكذب، حىت إنه قال: من قلت فيه: يف حديثه نظر؛   :غريه بقوله
 من قلت فيه: منكر احلديث؛ فال حتل الرواية عنه. فهو متهم ، و 

أخربين أمحد بن عمر بقراءيت عليه، عن احلافظ أيب احلجاج املزي: أن أاب الفتح الشيباين 
اليمن الكندي:/ أخربان أبو منصور القزاز: أخربان أمحد بن علي احلافظ :  أخربهم: أخربان أبو 

مان احلافظ: حدثنا أمحد بن حممد  ن أمحد بن سليأخربان حممد ب:أخربين أبو الوليد الدربندي 
مسعت أاب سعيد بكر بن منري يقول: مسعت حممد بن إمساعيل يقول: إين  :بن عمر املقرئ

  .سبين أين اغتبت أحداألرجو أن ألقى هللا وال حيا
وابلسند إىل بكر؛ قال: كان حممد بن إمساعيل يصلي ذات يوم، فلسعه الزنبور سبع عشرة 

ما قضى صالته قال: انظروا إيش هذا الذي آذاين يف صاليت؟ فنظروا، فإذا الزنبور قد  مرة، فل 
 . سبعةعشر موضعا، ومل يقطع صالته ورمه يف 

 د: قال: كنت يف آية، فأحببت أن أمتها. قلت: ورواها وراقه ابملعىن، وزا
تمع بشر كثري يعينونه  وقال وراقه: كنا بف ربر، وكان أبو عبد هللا يبين رابطا مما يلي خبارى، فاج

هللا! إنك تكفى ذلك. فيقول: هذا  على ذلك، وكان ينقل اللنب، فكنت أقول له: اي أاب عبد
  .الذي ينفعين

ركت القدور دعا الناس إىل الطعام، وكان معه مئة نفس أو  قال: وكان ذبح هلم بقرة، فلما أد
ن ف ربر خبزا بثالثة دراهم، وكان  أكثر، ومل يكن علم أنه جيتمع ما اجتمع، وكنا أخرجنا معه م

أرغفة اخلبز إذ ذاك مخسة أمناء بدرهم، فألقيناه بني أيديهم، فأكل مجيع من حضر، وفضلت 
  .صاحلة

  .كثري اإلحسان إىل الطلبة، مفرط الكرمقال: وكان قليل األكل جدا،  
على  قلت: وحكى أبو احلسن يوسف بن أيب ذر البخاري: أن البخاري مرض، فعرضواماءه

ال أيتدمون. فصدقهم األطباء، فقالوا: إن هذا املاء يشبه ماء بعض أساقفة النصارى؛ فإهنم 
  .الجه، فقالوا: عالجه األدمفسألوا عن ع .حممد بن إمساعيل، وقال: مل أئتدم منذ أربعني سنة

كرة فامتنع حىت أحل عليه املشايخ وأهل العلم إىل أن أجاهبم أن أيكل بقية عمره يف كليوم س
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  مع رغيف
وقال احلاكم: أخربين حممد بن خالد: حدثنا مسبح بن سعيد؛ قال: كان حممد بن إمساعيل 
البخاري إذا كان أول ليلة من شهر رمضان جيتمع إليه أصحابه، فيصلي هبم، مث يقرأ يف كل  

ث ركعة عشرين آية، وكذلك إىل أن خيتم القرآن، وكان يقرأ يف السحر ما بني النصف إىل الثل 
فيختم عند السحر يف كل ثالث ليال، وكان خيتم ابلنهار يف كل يوم ختمة،  من القرآن، 

  . ويكون ختمه عند اإلفطار كل ليلة، ويقول: عند كل ختمة دعوة مستجابة
وقال وراقه : كان أبو عبد هللا إذا كنت معه يف سفر جيمعنا بيت واحد إال يف القيظ أحياان،  

ة مرة إىل عشرين مرة، يف كل ذلك أيخذ القداحة،  واحدة مخس عشر فكنت أراه يقوم يف ليلة 
فيوري انرابيده ويسرج، وخيرج أحاديث فيعلم عليها، مث يضع رأسه، وكان يصلي يف وقت 
السحر ثالث عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة، وكان ال يوقظين يف كل ما يقوم، فقلت له:  

 أحب أن أفسد عليك  : أنت شاب، فالإنك حتمل على نفسك كل هذا وال توقظين!؟ قال
 نومك.

وقال احلافظ أبو الفضل أمحد بن علي السليماين: مسعت علي بن حممد بن منصور يقول: 
أيب عبد هللا البخاري، فرفع إنسان من حليته قذاة، فطرحها  س مسعت أيب يقول: كنا يف جمل 

ناس رأيته مد  ، فلما غفل الإىل األرض. قال: فرأيت حممد بن إمساعيل ينظر إليها وإىل الناس
يده، فرفع القذاة من األرض، فأدخلها يف كمه، فلما خرج من املسجد رأيته أخرجها فطرحها  

 . على األرض
قلت: وهذا يف هناية الورع واالحتياط، فكأنه تورع أن تنزه حليته من شيء وال ينزه عنه  

  .املسجد
  .ملبوسه، أظن يف خفه عليه وسلم يف وقال وراقه: كان معه شيء من شع ر النيب صلى هللا

قال: ومسعته يقول _وقد سئل عن خرب حديث_: اي أاب فالن! ترانيأدلس؛ وقد تركت عشرة  
  !آالف حديث لرجل يل فيه نظر ؟

  :وقال احلس  ن بن حممد السمرقندي: كان حممد بن إمساعيل خمصوصا بثالث خصال
  .يشتغل أبمور الناسناس، وكان ال كان قليل الكالم، وكان ال يطمع فيما عند ال

  : شعره قلت: وكان صاحب فنون ومعرفة ابللغة والعربية والتصريف، ومن
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 اغتنم يف الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغته  
 كم صحيح رأيت من غري سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته 

 . «رواها احلاكم يف »اترخيه
  : ق، مث رفع رأسه هو يبكي، وأنشدن الدارمي أطر وملا بلغه موت عبد هللا بن عبد الرمح

        إن عشت تفجع ابألحبة كلهم وبقاء نفسك ال أاب لك أفجع 
  ف     ثناء مشاخيه    ه

 . قال سليمان بن حرب _ونظر إليه يوما_: هذا يكون له صيت
  . قلت: وقد تقدم حنوه ألمحد بن حفص

  .بني لنا غلط شعبةبن حرب يقول: وقال البخاري: كنت إذا دخلت على سليمان 
ابن أيب أويس إذا انتخبت من كتابه نسخ تلك  وقال وراقه: مسعته يقول: كان إمساعيل

  .األحاديث لنفسه، وقال: هذه أحاديث انتخبها حممد بن إمساعيل من حديثي
وقال البخاري: اجتمع أصحاب احلديث، فسألوين أن أكلم إمساعيل بن أيب أويس ليزيدهم 

القراءة، ففعلت، فدعا اجلارية وأمرها أن خترج صرة داننري، وقال: اي أاب عبد هللا، فرقها   يف
عليهم. قلت: إمنا أرادوا احلديث. قال: قد أجبتك إىل ما طلبت من الزايدة، غري أين أحب 

  .أن تضم هذا إىل ذاك
شاكر لك ما  قال يل ابن أيب أويس: انظر يف كتيب، وما أملكه لك، وأان :وقال البخاري

  .دمت حيا
قال يل أبو مصعب أمحد بن أيب بكرالزهري املدين: حممد بن : وقال حاشد بن إمساعيل

إمساعيل أفقه عندان وأبصر منأمحد. فقال رجل من جلسائه: جاوزت احلد! فقال أبو  
مصعب: لو أدركت مالكا ونظرت إىل وجهه ووجه حممد بن إمساعيل لقلت كالمها واحد يف  

  .الفقهو  احلديث
وقال عبدان بن عثمان: ما رأيت بعيين شااب أنض  ر من هذا. وأشار بيده إىل حممد بن  

  .إمساعيل
وقال قتيبة: جالست الفقهاء والزهاد والعباد، وما رأيت منذ عقلت كمحمد بن إمساعيل، 

 وهو يف زمانه كعمر يف الصحابة. 
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 . كان آيةل وعن قتيبة؛ قال: لو كان حممد بن إمساعيل يف الصحابة
أبو يعقوب،   :وقال حممد بن يوسف اهلمذاين: كنا عند قتيبة، فجاء رجل شعراين يقال له

فسأله عن حممد بن إمساعيل؛ فقال: اي هؤالء! نظرت يف احلديث، ونظرت يف الرأي،  
 . وجالست الفقهاء والزهاد والعباد، ما رأيت منذ عقلت مثل حممد بن إمساعيل

قتيبة، فسئل عن طالق السكران؛ فقال: هذا أمحد وإسحاق وابن  د كنا عن:وقال الف ربري
  .املديين قد ساقهم هللا إليك. وأشار إىل البخاري

وقال حممد بن قتيبة البخاري: كنتعند أيب عاصم النبيل، فرأيتعنده غالما، فقلت له: من أين؟  
ال يل رجل عند  فققال: من خبارى. قلت: ابن من؟ قال: ابن إمساعيل. فقلت: أنت قرابيت! 

  .يعين: يقاوم الشيوخ ش. أيب عاصم: هذا الغالم يناطح الكبا
وقال إبراهيم بن حممد بن سالم: كان الرتوت من أصحاب احلديث _مثل سعيد بن أيب 
مرمي، واحلجاج بن منهال، وإمساعيل بن أيب أويس، واحلميدي، ونعيم بن محاد، والعدين، 

م بن املنذر، وأيب كريب، وأيب سعيد األشج، وإبراهيم بن هيواخلالل، وحممد بن ميمون، وإبرا
  .موسى_ يقضون أليب عبد هللا البخاري على أنفسهم يف النظر واملعرفة

قلت: الرتوت _ابلراء املهملة، والتاء املثناة من فوق، وبعدها واو، وبعدها اتء مثناة من فوق  
 . أيضا_ هم الرؤساء. قاله ابن األعرايب

  . ن حنبل: ما أخرجت خراسان مثل حممد بن إمساعيلابوقال أمحد 
 وقال يعقوب بن إبراهيم الدورقي: حممد بن إمساعيل فقيه هذه األمة. 

 . وقال نعيم بن محاد مثله
  .وقال بندار: هو أفقه خلق هللا يف زماننا 

  يف وقال موسى بن قريش: قال عبد هللا بن يوسف التنيسي للبخاري: اي أاب عبد هللا، انظر
  .كتيب، وأخربين مبا فيها من السقط. قال: نعم

وقال البخاري: دخلت على احلميدي وأان ابن مثان عشرة سنة، وبينه وبني آخر اختالف يف 
حديث، فلما بصر يب احلميدي قال: قد جاء من يفصل بيننا. فعرضا علي، فقضيت 

  .للحميدي؛ وكان احلق معه
لبيكندي: انظر يف كتيب، فما وجدت فيها من خطأ  ا وقال البخاري: قال يل حممد بن سالم
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  .فاضرب عليه
 وقيل: كان حممد بن سالم يقول: كلما دخل علي البخاري حتريت، وال أزال خائفا منه. 

وقال سليم بن جماهد: كنت عند حممد بن سالم، فقال: لو جئت قبل لرأيت صبيا حيفظ 
  .سبعني ألف حديث

اق بن راهويه جالسا على املنرب وحممد بن إمساعيل سحوقال حاشد بن إمساعيل: رأيت إ
معه، فأنكر عليه حممد بن إمساعيل شيئا، فرجع إىل قول حممد، وقال إسحاق: اي معشر  

أصحاب احلديث! انظروا إىل هذا الشاب واكتبوا عنه؛ فإنه لو كان يف زمن احلسن بن أيب 
 . احلسن الحتاج إليه؛ ملعرفته ابحلديث وفهمه 

اري: أخذ إسحاق بن راهويه كتاب »التاريخ« الذي صنفته، فأدخله على عبد هللا بخوقال ال
 بن طاهر، وقال: أيها األمري! أال أريك سحرا؟

وقال البخاري: سئل إسحاق بن إبراهيم عمن طلق انسيا، فسكت طويال متفكرا، فقلت 
أنفسها، ما مل  به  حدثتأان: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: »إن هللا جتاوز عن أميت ما 

العمل والقلب أو الكالم، وهذا مل  :تعمل به أو تكلم« ، وإمنا يراد مباشرة هؤالء الثالث 
  .يعتقد بقلبه. فقال إسحاق: قويتين. وأفىت به

وقال أبو بكر املدين: كنا يوما عند إسحاق بن راهويه، وحممد بن إمساعيل حاضر، فمر  
ين، فقال له إسحاق: اي أاب عبد هللا، إيش  خاراالكيإسحاق حبديث ودون صحابيه عطاء 

هي كيخاران؟ قال: قرية ابليمن، كان معاوية بعث هذا الرجل الصحايب إىل اليمن، فسمع  
  !منه عطاء حديثني. فقال له إسحاق: اي أاب عبد هللا، كأنك شهدت القوم
نت أغرب  ا كورمب وقال البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إال عند علي ابن املديين،

 ه.علي
قال حامد بن أمحد: ذكر لعلي ابن املديين قول البخاري، فقال: ذروا قوله؛ هو ما رأى مثل  

 . نفسه
وقال أبو الفضل أمحد بن سلمة: حدثين فتح بن نوح النيسابوري؛ قال: أتيت علي ابن 

 . يهابه  كأنهيه؛  املديين، فرأيت حممد بن إمساعيل جالسا عن ميينه، وكان إذا حدث التفت إل
وقال البخاري: كان علي ابن املديين يسألين عن شيوخ خراسان، فكنت أذكر له حممد بن  
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  ى. فال يعرفه، إىل أن قال يل يوما: اي أاب عبد هللا، كل من أثنيت عليه فهو عندان الرض سالم
 .ديثوقال أبو عمار احلسني بن حريث: ال أعلم أين رأيت مثله، كأنه مل خيلق إال للح

 .وقال رجاء بن مرجى: فضل حممد بن إمساعيل على العلماء كفضل الرجال على النساء
  .وقال أيضا: هو آية من اآلايت متشي على ظهر األرض

وقال البخاري: ذاكرين أصحاب عمرو بن علي الفالس حبديث، فقلت: ال أعرفه. فسروا 
عيل حبديث فلم يعرفه. إمسابن  بذلك، وصاروا إىل عمرو بن علي، فقالوا له: ذاكران حممد

  .فقال عمرو بن علي: حديث ال يعرفه حممد بن إمساعيل ليس حبديث
وقال جعفر بن حممد: خرج رجل من أصحاب عبد هللا بن م  نري إىل خبارى، فلما رجع، قال  
له: لقيت أاب عبد هللا؟ فقال: ال. فطرده؛ وقال: ما فيك خري؛ إذ قدمت خبارى ومل تصر إىل 

  !هللا عبد أيب
وقال أبو عيسى الرتمذي: كان حممد بن إمساعيل عند عبد هللا بن م  نري، فقال له ملا قام: اي  

  .أاب عبد هللا، جعلك هللا زين هذه األمة
 . قال الرتمذي: فاستجيب له فيه

  .وقال الف ربري: رأيت عبد هللا بن م  نري يكتب عن البخاري، ومسعته يقول: أان من تالمذته
روى عنه البخاري يف »الصحيح«، وقال: مل أر مثله، ومات مع اإلمام أمحد يف وقد لت: ق

 . سنة واحدة 
  . وقال عبد هللا بن حممد املسندي: حممد بن إمساعيل إمام، فمن مل جيعله/ إماما فاهتمه

 . وقال أيضا: حفاظ زماننا ثالثة. فبدأ ابلبخاري 
ة وحممد بن عبد هللا بن منري يقوالن: ما  شيب أيب مسعت أاب بكر ابن: وقال أمحد بن الضوء 

 . رأينا مثل حممد بن إمساعيل
 يعين: الكامل  . وكاأنبو بكر ابن أيب شيبة يسميه: البازل

وقال وراق البخاري: مسعت حيىي بن جعفر البيكندي يقول: لو قدرت أن أزيد يف عمر حممد  
بن إمساعيل ذهاب  حممدموت بن إمساعيل لفعلت؛ فإن مويت يكون موت رجل واحد، و 

  .العلم
  .قال: ومسعته يقول: لوال أنت ما استطبت العيش ببخارى
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وقال علي بن حجر: أخرجت خراسان ثالثة: البخاري وأبو زرعة والدارمي، وحممد بن  
 .إمساعيل أبصرهم وأعلمهم وأفقههم

 .وقال علي بن حجر أيضا: ال أعلم مثل ه
أن ينظر إىل فقيه حبقه وصدقه؛ فلينظر إىل حممد  أرادمن  وقال أمحد بن إسحاق السرماري:

  .بن إمساعيل
زرارة وحممد بن رافع عند حممد بن   وقال حاشد بن عبد هللا بن عبد الواحد: رأيت عمروبن

إمساعيل ومها يسأالن حممد بن إمساعيل عن علل احلديث، فلما قاما قاال ملن حضر اجمللس: 
 .ه أفقه منا وأعلم وأبصرال ختدعوا عن أيب عبد هللا؛ فإن

قال: وكنا يوما عند إسحاق بن راهويه _وعمرو بن زرارة مث_ وهو يستملي على أيب عبد 
قال: وكان حممد يومئذ   .حاب احلديث يكتبون عنه، وإسحاق يقول: هو أبصر مينهللا، وأص

 .شااب
ل: حضرت جملس  وقال احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي: أخربين عبد هللا بن حممد الفرهياين؛ قا

حمد بن إمساعيل طاقة  ابن إشكاب، فجاءه رجل _ذكر امسه_ من احلفاظ فقال: ما لنا مب
 . ك اجمللس؛ غضبا من املتكلم يف حق حممد بن إمساعيل؟! فقام ابن إشكاب وتر 

وقال أبو عمرو الك رماين: مسعت عمرو بن علي الفالس يقول: أبو عبد هللا صديقي، ليس  
 .خبراسان مثله

أبو عمرو الك رماين: حكيت ملهيار ابلبصرة، عن قتيبة بن سعيد؛ أنه قال: رحل إيل من  الوق
مثل حممد بن إمساعيل. فقال مهيار: صدق؛ أان رأيته مع   شرق األرض وغرهبا، فما رحل إيل

  .حيىي بن معني، ومها مجيعا خيتلفان إىل حممد بن إمساعيل، فرأيت حيىي ينقاد له يف املعرفة
 بن حممد بن سعيد بن جعفر: ملا مات أمحد بن حرب النيسابوري، ركب حممد  بد هللاوقال ع

ت أمسع أهل املعرفة بنيسابور ينظرون ويقولون:  بن إمساعيل وإسحاق يشيعان ج نازته، فكن
 حممد أفقه من إسحاق.

  ف     ذك  ثناء  ق انه و صحا ه    ه فم    د م
ال قدم منها اسان قط أحفظ من حممد بن إمساعيل، و قال أبو حامت الرازي: مل خيرج من خر 

 . إىل العراق أعلم منه
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 . عة؟ فقال: تركه أبو عبد هللاوقال حممد بن حريث: سألت أاب زرعة عن ابن هلي
وقال عبيد املعروف ابلعجل احلافظ: ما رأيت مثل حممد بن إمساعيل، ومسلم حافظ لكن مل 

يت أاب زرعة وأاب حامت يستمع  ون إليه، وكان أمة من يبلغ مبلغ حممد بن إمساعيل. قال: ورأ
  هلي بكذا وكذااألمم، دينا فاضال، حيسن كل شيء، وكان أعلم من حممد بن حيىي الذ

وقال عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي: قد رأيت العلماء ابحلرمني واحلجاز والشام والعراقني،  
 . فما رأيت فيهم أمجع من حممد بن إمساعيل

  .أيضا: هو أعلمنا وأفقهنا وأغوصنا وأكثران طلبا الوق
مين، وحممد بن   وسئل الدارمي عن حديث قيل له: إن البخاري صححه، فقال: حممد أبصر

إمساعيل أكيس خلق هللا، إنه عقل عن هللا تعاىل ما أمر به وهنى عنه يف كتابه وعلى لسان  
  .ومسعه، وتفكر يف أمثاله، وعرف حرامه وحالله نبيه، إذا قرأ حممد القرآن ش غ ل قل   ب ه وبصره 

صره ونفاذه يف وقال أبو الطيب حامت بن منصور: حممد بن إمساعيل آية من آايت هللا يف ب
  .العلم

وقال أبو سهل حممود بن النضر الفقيه: دخلت البصرة والشام واحلجاز والكوفة، ورأيت 
  .ى أنفسهمعلماءها، فكلماجرى ذكر حممد بن إمساعيلفضلوه عل

وقال أبو سهل أيضا: مسعت أكثر من ثالثني عاملا من علماء مصر يقولون: حاجتنا يف الدنيا  
 . «لمد بن إمساعيالنظر يف »اتريخ حم

 . وقال صاحل جزرة: ما رأيت خراسانيا أفهم من حممد بن إمساعيل
 . وقال أيضا: كان أحفظهم للحديث

  من حضر اجمللس عشرين ألفاوقال أيضا: كنت أستملي له ببغداد، فبلغ 
وسئل احلافظ الفضل بن العباس املعروف بفضلك الرازي: حممد بن إمساعيل أحفظ أم أبو  
زرعة؟ فقال: مل ي كن التقيت مع حممد بن إمساعيل، فاستقبلين ما بني حلوان وبغداد. قال: 

، وأان  فرجعت معه مرحلة، وجهدت كل اجلهد على أن أجيء حبديث ال يعرفه فما أمكنين
 . دد شع رهأغرب على أيب زرعة ع

  :وقال أبو العباس حممد بن عبد الرمحن الدغويل: كتب أهل بغداد إىل حممد بن إمساعيل
  .املسلمون خبري ما بقيت هلم وليس بعدك خري حني تفتقد
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وقال إمام األئمة أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية: ما رأيت حتت أدمي السماء أعلم 
 . ن حممد بن إمساعيلابحلديث م

  .بو عيسى الرتمذي: مل أر أعلم ابلعلل ومعرفة األسانيد من البخاريوقال أ
 وقال له مسلم بن احلجاج: أشهد أنه ليس يف الدنيا مثلك، وال يبغضك إال حاسد

وقال اإلمام الفقيه احلافظ أمحد بن سيار ملروزي يف »اترخيه«: وحممد بن إمساعيل البخاري،  
ديث، ومهر فيه، وكان حسن املعرفة، حسن ، وجالس الناس، ورحل يف احلطلب العلم

 . احلفظ، وكان يتفقه
  .وقال ابن عدي: كان حيىي بن صاعد إذا ذكر البخاري يقول: ذلك الكبش النطاح

وقال اإلمام الرئيس أبو عمرو أمحد بن نصر اخلفاف: حدثنا التقي النقي العامل الذي مل أر  
 . عيلمثله حممد بن إمسا

ث من إسحاق وأمحد وغريمها بعشرين درجة، ومن قال فيه شيئا فعليه قال: وهو أعلم ابحلدي
 .مين ألف لعنة

  . وقال أيضا: لو دخل من هذا الباب مللئتمنه رعبا 
 وقال عبد هللا بن محاد اآلملي: وددت أين شعرة يف جسد حممد بن إمساعيل.

أزهد يف الدنيا من  ة أحدا أفض  ل وال أورع والوقال سليم بن جماهد: ما رأيت منذ ستني سن
  .حممد بن إمساعيل

 . وقال حممد بن حبيب األنصاري: مل تر عيين مثله
وقال احلافظ أبو العباس ابن عقدة: لو أن رجال كتب ثالثني ألف حديث ملا استغىن عن  

 .«»اتريخ البخاري
تمعوا على أن ينصبوا مثل وقال موسى بن هارون احلمال: عندي لو أن أهل اإلسالم اج

  . مد بن إمساعيل آخر ما قدروا عليهحم
قولون: ما يف الدنيا  ي وقال عبد هللا بن حممد بن سعيد بن جعفر: مسعت العلماء ابلبصرة، 

 .مثل حممد بن إمساعيل يف املعرفة والصالح
 . قال عبد هللا: وأان أقول قوهلم

عه، ولو قلت: إين األئمة يف معرفة احلديث ومجوقال احلاكم أبو أمحد يف »الكىن«: كان أحد 
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 . مل أر تصنيف أحد يشبه تصنيفه يف املبالغة واحلسن، رجوت أن أكون صادقا يف قويل
 . وقال الدارقطين: لوال البخاري ما راح مسلم وال جاء

وقال احلاكم أبو عبد هللا يف كتاب »نيسابور«: حممد بن إمساعيل إمام أهل احلديث بال  
  : ن يكون كما قال القائلأعرفه بني أئمة النقل، إالأخالف 

 فحسبك أين ال أرى لك عائبا سوى حاسد واحلاسدون كثري  
  .وقال اخلطيب : إمنا قفا مسلم طريق البخاري، ونظر يف علمه، وحذا حذوه 

وقال الشيخ حميي الدين النووي، ومن خطه نقلت، بعد أن ساق ترمجته خمتصرة يف كتاب 
مساء واللغات«: فهذه أحرف من عيون مناقبه وصفاته، ودرر مشائله وحاالته،  »هتذيب األ

ت؛ لكوهنا من املعروفات الواضحات، ومناقبه ال تستقصى؛ خلروجها عن أشرت إليها إشارا
ىل حفظ ودراية، واجتهاد يف التحصيل ورواية، ونسك وإفادة،  أن حتصى، وهي منقسمة إ

كن وعرفان، وأحوال وكرامات، وغريها من أنواع املكرمات؛  وورع وزهادة، وحتقيق وإتقان، ومت
لماء املسلمني، أويل الفضل والورع والدين، واحلفاظ ويوضح ذلك ما أشرت إليه من أقوال ع 

يف العبارات، بل يتأملوهنا وحيرروهنا وحيافظون على صيانتها  والنقاد املتقنني؛ الذين ال جيازفون 
ما ذكرته غري منحصرة، وفيما أشرت إليه أبلغ كفاية   أشد احملافظات؛ وأقاويلهم بنحو

 للمستبصرة.
   ف     سـ ة ح ظه وس ال  ذ نه سوى ما ت دم    ثناء ال   ني مث ه

يب احلجاج املزي: أن أاب الفتح الشيباين أخربان أمحد بن عمر فيما قرأت عليه، عن احلافظ أ
حممد: أخربان أمحد بن علي اخلطيب  أخربه: أخربان زيدبن احلسن: أخربان عبد الرمحن بن

وأخربنيه عاليا أمحد بن أيب بكر/ املقدسي يف كتابه، عن عمر بن عبد العزيز بن  :_)ح(
قال :   _عن اخلطيب رشيق: أن علي بن احلسني ابن املقري أنبأه، عن الفضل بن سهل،

اب أمحد ابن  حدثين حممد بن أيب احلسن الساحلي: أخربان أمحد بن احلسن الرازي: مسعت أ
فسمع به   عدي يقول: مسعت عدة مشايخ يقولون: إن حممد بن إمساعيل قدم بغداد،

أصحاب احلديث، فاجتمعوا وعمدوا إىل مئة حديث،فقلبوا متوهنا وأسانيدها، وجعلوا منت  
ناد إلسناد آخر، وإسناد هذا املنت ملنت آخر، ودفعوها إىل عشرة أنفس، لكل رجل  هذا اإلس

وأمروهم إذا حضروا اجمللس يلقون ذلك على البخاري، وأخذوا املوعد  عشرة أحاديث،
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عة من الغرابء من أهل خراسان وغريها ومن البغداديني، فلما  للمجلس، فحضر اجمللس مجا
من العشرة، فسأله عن حديث من تلك األحاديث، فقال  اطمأن اجمللس أبهله انتدب رجل

واحدا بعد واحد ال أعرفه. فما زال يلقي عليه  ال أعرفه. فسأله عن آخر، فقال: :البخاري
حىت فرغ من عشرته، والبخاري يقول: ال أعرفه. فكان الفقهاء ممن حضر اجمللس يلتفت 

ري ذلك يقضي على البخاري  بعضهم إىل بعض، ويقولون: فهم الرجل. ومن كان منهم غ
عن حديث من تلك  ابلعجز والتقصري وقلة الفهم، مث انتدب رجل آخر من العشرة، فسأله 

. فلم يزل يلقي  األحاديث املقلوبة، فقال البخاري: ال أعرفه. فسأله عن آخر، فقال: ال أعرفه
دب له الثالث،  عليه واحدا بعد واحد حىت فرغ من عشرته، والبخاري يقول: ال أعرفه. مث انت
ال يزيدهم على: والرابع، إىل متام العشرة، حىت فرغوا كلهم من األحاديث املقلوبة، والبخاري 
ا حديثك األول ال أعرفه. فلما علم البخاري أهنم قد فرغوا، التفت إىل األول منهم فقال: أم
ى متام العشرة، فهو كذا، وحديثك الثاين فهو كذا. والثالث والرابع على الوالء، حىت أتى عل 

ون األحاديث  فرد كل منت إىل إسناده وكل إسناد إىل متنه، وفعل ابآلخرين مثل ذلك، ورد مت
  . لفضلكلها إىل أسانيدها وأسانيدها إىل متوهنا؛ فأقر الناس له ابحلفظ، وأذعنوا له اب

قلت: هنا خيضع للبخاري؛ فما العجب من رده اخلطأ إىل الصواب، بل العجب من حفظه 
  .اخلطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة
ثل حممد بن إمساعيل؛ كان أيخذ الكتاب من وقد روينا عن أيب بكر الكلوذاين: ما رأيت م

  . علماء، فيطلعإليه اطالعة، فيحفظ أطراف األحاديث من مرة واحدةال
عن جده أيب نصر:   أنبأان أبو بكر ابن العز ابن أيب عمر ابن مجاعة، عن أيب نصر الشريازي،

أخربان أبو املظفر أن احلافظ أاب القاسم ابن عساكر أخربه: أخربان أبو احلسن ابن البقشالن: 
مسعت أاب القاسم منصور بن إسحاق بن إبراهيم  :النسفي: أخربان أبو عبد هللا الغنجار

ت يوسف  األسدي يقول: مسعت أاب حممد عبد هللا بن حممد بن إبراهيم الداغوين يقول: مسع 
لم، بن موسى املروروذي يقول: كنت ابلبصرة يف جامعها، إذ مسعت مناداي ينادي: اي أهل الع 
ن  لقد قدم حممد بن إمساعيل البخاري. فقاموا يف طلبه، وكنت معهم، فرأينا رجال شااب مل يك

يف حليته بياض، فصلى خلف األسطوانة، فلما فرغ من الصالة أحدقوا به، وسألوه أن يعقد  
م جملس اإلمالء، فأجاهبم إىل ذلك، فقام املنادي اثنيا ينادي يف جامع البصرة: لقد قدم أبو هل
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عبد هللا حممد بن إمساعيل، فسألناه أبن يعقد جملس اإلمالء، فأجاب أبن جيلس غدا يف 
ا. فلما أن كان ابلغداة حضر الفقهاء واحملدثون واحلفاظ والنظارة، حىت اجتمع  موضع كذ

وكذا ألف نفس، فجلس أبو عبد هللا لإلمالء، فقال قبل أن أيخذ يف اإلمالء:   قريب من كذا
أان شاب، وقد سألتموين أن أحدثكم، وسأحدثكم أبحاديث عن أهل بلدكم  اي أهل البصرة، 

ندكم_ قال: فتعجب الناس من قوله، فأخذ يف اإلمالء، فقال:  تستفيدوهنا _يعين ليست ع 
لة بن أيب رواد العتكي بلديكم: حدثنا أيب، عن شعبة، عن  حدثنا عبد هللا بن عثمان بن جب

، عن أنس بن مالك: أن أعرابيا جاء إىل النيب صلى هللا  منصور وغريه، عن سامل بن أيب اجلعد
رجل حيب القوم... احلديث . مث قال حممد بن إمساعيل: عليه وسلم ، فقال: اي رسول هللا، ال

نصور. قال يوسف بن موسى: وأملى عليهم جملسا هذا ليس عندكم، إمنا عندكم عن غري م
ا احلديث عندكم كذا، فأما من رواية  على هذا النسق، فيقول يف كل حديث: روى فالن هذ

  .فالن _يعين اليت يسوقها_ فليست عندكم
وقال محدوية بن اخلطاب: ملا قدم البخاري قدمته األخرية من العراق، وتلقاه من تلقاه من 

عليه، وابلغوا يف بره، فقيل له يف ذلك، فقال: فكيف لو رأيتم يوم دخولنا   الناس، وازدمحوا
  !البصرة؟
نصر، عن جده: أن احلافظ أاب القاسم أخربهم: أخربان إمساعيل بن أيب صاحل:   عن أيبأنبئت 

أخربان أبو بكر ابن خلف: أخربان احلاكم: حدثين أبو سعيد أمحد بن حممد النسوي: حدثين  
مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول: اعتللت بنيسابور علة   : ب بن سليمأبو حسان مهي

رمضان، فعادين إسحاق بن راهويه يف نفر من أصحابه، فقال يل: خفيفة، وذلك يف شهر 
هللا؟ فقلت: نعم، فقال: خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة. فقلت: أفطرت اي أاب عبد  

ريح؛ قال: قلت لعطاء: من أي املرض أفطر؟ قال: أخربان عبدان، عن ابن املبارك، عن ابن ج
قال البخاري: مل يكن  .1ن منكم مريضا{من أي مرض كان؛ كما قال هللا عز وجل:}فمن كا

  . هذا عند إسحاق
وقال حممد بن أيب حامت وراق البخاري: مسعته يقول: لو نشر بعض أستاذي هؤالء مل يفهموا  

  .ل: صنفته ثالث مرات كيف صنفت »التاريخ« وال عرفوه. مث قا
 

 [. 184]البقرة:  1
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حديث مسعته وقال أح  مدبن أيب جعفر وايل خبارى: قال يل حممدبن إمساعيل يوما: رب 
فقلت له: اي أاب عبد هللا،   ابلبصرة كتبته ابلشام، ورب حديث مسعته ابلشام كتبته مبصر!

  . بتمامه ؟ فسكت
عن الصحابة أو التابعني وقال سليم بن جماهد : قال يل حممد بن إمساعيل: ال أجيء حبديث 

صحابة والتابعني  إال عرفت مولد أكثرهم ووفاهتم ومساكنهم، ولستأروي حديثا من حديث ال
سوله  _ يعين من املوقوفات _ إال ويل يف ذلك أصل أحفظه حفظا عن كتاب هللا وسنة ر 

  . صلى هللا عليه وسلم
إمساعيل، فقال له رجل من وقال علي بن احلسني بن عاصم البيكندي: قدم علينا حممد بن 

ث من كتايب! أصحابنا: مسعت إسحاق بن راهويه يقول: كأين أنظر إىل سبعني ألف حدي
لف  فقال حممد بن إمساعيل: أو تعجب من هذا؟! لعل يف هذا الزمان من ينظر إىل مئيت أ

 . حديث من كتابه! وإمنا عىن نفسه
ة ألف حديث صحيح، وأحفظ وقال حممد بن محدوية: مسعت البخاري يقول: أحفظ مئ

 . مئيت ألف حديث غري صحيح
صنف؟ فقال: ال خيفى علي مجيع ما فيه،  وقال له وراقه: حتفظ مجيع ما أدخلت يف امل

 . نفت مجيع كتيب ثالث مرات وص
وقال: وبلغين أنه شرب البالذر، فسألته خلوة: هل من دواء للحفظ؟ فقال: ال أعلم. مث أقبل 

  .أعلم شيئا أنفع للحفظ من هنمة الرجل ومداومة النظرعلي فقال: ال 
  .أكتب احلديث وقال: أقمت ابملدينة _بعد أن حججت_ سنة جرداء

قال: وأقمت ابلبصرة مخس سنني، معي كتيب أصنف، وأحج يف كل سنة، وأرجع من مكة 
 . إىل البصرة. قال: وأان أرجو أن هللا تعاىل يبارك للمسلمني يف هذه املصنفات 

وعن البخاري؛ قال: تذكرت يوما أصحاب أنس، فحضرين يف ساعة ثالث مئة نفس، وما  
  .انتفاعه يب أكثر من انتفاعي بهقدمت على شيخ إال كان 

وقال وراقه: عمل كتااب يف اهلبة فيه حنو مخس مئة حديث، وقال: ليس يف كتاب وكيع يف 
 .ارك مخسة أو حنوهاهلبة إال حديثان مسندان أو ثالثة، ويف كتاب ابن املب

بن وقال أبو األزهر: كان بسمرقند أربع مئة حمدث، فتجمعوا، وأحبوا أن يغالطوا حممد 
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، فما تعلقوا منه  إمساعيل، فأدخلوا إسناد الشام يف إسناد العراق، وإسناد اليمن يف إسناد احلرم
  .بسقطة

يفي من احلديث، وقال وراقه: مسعته يقول: ما منت البارحة حىت عددت كم أدخلت تصان
 فإذا حنو مئيت ألف. 

 . الصالة خاصة وقال أيضا: لو قيل يل شيء، ملا قمت حىت أروي عشرة آالف حديث يف
وقال وراقه: مسعته يقول: ما جلست للتحديث حىت عرفت الصحيح من السقيم، وحىت 

  .نظرت يف كتب أهل الرأي، وما تركت ابلبصرة حديثا إال كتبته
ال أعلم شيئا حيتاج إليه إال وهو يف الكتاب والسنة. قال: فقلت له:   وقال: مسعته يقول:

  .ميكن معرفة ذلك؟ قال: نعم
الف ربري: مسعته يقول: نظرت يف كالم اليهود والنصارى واجملوس، فما رأيت أحدا أضل  الوق

  .يف كفرهم من اجلهمية. والقرآن كالم هللا غري خملوق
ت البخاري يف ج نازة وحممد بن حيىي الذهلي يسأله عن وقال أمحد بن محدون احلافظ: رأي

 كأنه يقرأ}قل هو هللا أحد{. األمساء والعلل، والبخاري مير فيه مثل السهم،  
قلت: وكتابه »اجلامع« يشهد له ابلتقدم يف استنباط املسائل الدقيقة، وابالطالع على اللغة 

عنه الواصف، ومن أتمل اختياراته  والتوسع يف ذلك، وإبتقان العربية والصرف، ومبا يعجز 
شافعي، وقد استشهد  الفقهية يف »جامعه« علم أنه كان جمتهدا، وإن كان كثري املوافقة لل 

  : بقوله يف موضعني من كتابه
أحدمها يف الزكاة عقيب قوله: »ابب يف الركاز اخلمس: وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن 

  . «وليس املعدن بركازاجلاهلية، يف قليله وكثريه اخلمس، 
ابلكيل من  وقال يف ابب تفسري العرااي من البيوع: »وقال ابن إدريس: العرية ال تكون إال

هل بن أيب حثمة:  التمر يدا بيد، ال تكون ابجلزاف. قال البخاري: ومما يقويه قول س
 . «ابألوسق املوسقة

ودي الكوف؛ فإن هاتني  قلت: وقد أخطأ من يزعم أنه أراد بذلك عبد هللا بن إدريس األ
تعليق املسألتني منصوصتان للشافعي بلفظهما يف كتبه ، وقد بينت ذلك يف كتاب ختريج 

 . «البخاري الذي مسيته: »تغليق التعليق
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وأما عدم رواية البخاري للشافعي يف »اجلامع«؛ فقد توىل اجلواب عنه احلافظ أبو بكر  
حاصله: أن اإلمام الشافعي مل يتسع له الوقت  القول فيه يف جزء مفرد، مما  اخلطيب، وبسط

حتصيل أحاديث األحكام،   يف طلب احلديث بتحصيل الغرائب والطرق، وإمنا كانت مهته
قد لقي وأعلى من لقيه مالك بن أنس والدراوردي وسفيان بن عيينة وغريهم، والبخاري ف

حلديث ،وكبار شيوخه  العدد الكثري من أصحاهبم، وكانت وفاة الشافعي سنة طلب البخاري ا
  :الذين أدركهم ومحل عنهم يف مرتبة شيوخ الشافعي من حيث العدد أحياان

حيح« عن حممد بن عبد هللا األنصاري عن محيد، ومحيد فمن شيوخ يف »الص فإنه روى 
  .مالك وابن عيينة

  .وروى فيه عن عبيد هللا بن موسى عن هشام بن عروة، وهشام من شيوخ مالك والدراوردي
 وروى فيه عن عبيد هللا بن موسى عن إمساعيل بن أيب خالد، وإمساعيل من شيوخ ابن عيينة 

  .إىل غري ذلك 
  .وأما أوساط مشاخيه فهم يف العدد كالشافعي؛ فقد حدث كثري منهم ابلكثري عن مالك 

  .وأما/ من حدثه عن ابن عيينة فال حيصون
وأما من عدا هؤالء؛ فإمنا خيرج عنهم ما عندهم من الغرائب والطرق وزايدات األلفاظ مع 

  .د العايل معنعناتعذر وقوعه له بعلو، أو ألجاللتصريح ابلسماع إذا كان اإلسنا
فلو أخرج مثال عن أمحد بن صاحل عن الشافعي عن مالك حديثا، هو عنده عن حيىي بن 

دماء أصحاب مالك؛ لنزل فيه من غري معىن؛ فإن هؤالء حفاظ  بكري والتنيسي والقعنيب وق
ه،  أثبات مع علو اإلسناد؛ وقد قال شيخ احملدثني حيىي بن معني: اإلسناد النازل قرحة يف الوج

  واإلسناد العايل قربة إىل هللا ورسوله. وعنه قال: النزول شؤم
لنازل ثقات واآلخر ضعفاء؛ فإنه  قلت: وإمنا يقدم النزول على العلو إذا كان رجال اإلسناد ا

  .إن اجتمع العلو والثقة فذلك هو املراد
نصاري أخربه: أخربان  وأخربان إبراهيم بن أمحد البعلي بقراءيت عليه: أن عبد هللا بن احلسن األ

  : بن حممد السلفي فيما أنشد لنفسهإمساعيل بن أمحد العراقي، عن احلافظ أيب طاهر أمحد 
 قرب رجال عند أرابب علمه النقاد ليس حسن احلديث 
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 بل علو احلديث عند أويل احلف   ظ واإلتقان صحة اإلسناد 
    فإذا ما جتمعا يف حديث فاغتنمه فذاك أقصى املراد 

  ووصف األ مة له جلامع ال ح ح ا   سبب ت ن  ه  ف 
أن يوسف بن  أخربان أبو العباس أمحد بن عمر بقراءيت عليه، عن احلافظ أيب احلجاج املزي: 

 لل:أخربان أبو اليمن الكندي: أخربان أبو منصور القزاز: أخربان اخلطيب؛ قا :يعقوب أخربه
ن نعيم: مسعت خلف بن حممد البخاري  أخربين حممد بن أمحد بن يعقوب: أخربان حممد ب

قول: مسعت إبراهيم بن معقل النسفي يقول: قال أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل _ببخارى_ ي
خاري: كنت عند إسحاق بن راهويه، فقال له بعض أصحابنا: لو مجعتم كتااب خمتصرا  الب

ا الكتاب. يعين . فوقع ذلك يف قليب، فأخذت يف مجع هذملسنن النيب صلى هللا عليه وسل 
وقال إبراهيم بن معقل النسفي: مسعت حممد بن إمساعيل يقول: ما أدخلت يف  . «»الصحيح

  .وتركت من الصحاح كي ال يطول الكتاب كتاب »اجلامع« إال ما صح، 
أنبئت عمن مسع جعفر بن علي: أخربان السلفي: أخربان الرازي: حدثنا عبد هللا بن الوليد:  

بن بندار: حدثنا ابن عدي : مسعت احلسن بن احلسني البزاز يقول:   حدثنا أمحد بن احلسن
 مسعت إبراهيم بن معقل يقول ذلك.

كتااب يقال   «طاهر احلافظ: كان البخاري عمل قبل كتاب »الصحيحوقال أبو الفضل ابن 
له: »املبسوط« ، ومجع فيه مجيع حديثه على األبواب، مث نظر إىل أصح احلديث على ما 

 خرجه جبميع طرقه، فرمبا صح احلديث عنده من طريق، فأخرجه جبميع طرقهيرمسه، فأ
الثاين، ولو أخرجها كلها يف   الصحيحة، فلو أخرج طريقا واحدا منها استدرك عليه

واحد احتاج يف الباب اآلخر إىل حديث موافق لذلك املعىن الذي سطر له الباب،   موضع
  .ا يف كل ابب يدخل ذلك احلديث فيهفكأنه رأى أن يوردها على املعاين اليت فيه

؛  وقال ابن طاهر أيضا: وعندي أن إعادته للحديث مما يدل على فضله وفقهه وكثرة حديثه 
فإنه يستخرج من احلديث الواحد املعاين الكثرية الفقهية، مث يستدل بكل معىن فيباب إبسناد  

قدم، وقل ما يورد يف  آخر ابحلديث عن شيخ غري الشيخ الذي حدث به عنه يف الباب املت
كتابه حديثا يف موضعني إبسناد واحد بلفظ واحد، وإمنا يكرره على هذه القاعدة اليت 

 .ذكرهتا
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الشيخ حميي الدين النووي، ومن خطه نقلت: اعلم أن البخاري كان ابلغاية املرضية من وقال 
يكاد أحد يقاربه  التمكن يف أنواع العلوم، وأما دقائق احلديث واستنباط اللطائف منه فال 

فيها، وإذا نظرت كتابه جزمت بذلك بال شك، مث إنه ليس مقصوده »ابجلامع« االقتصار 
الطرق واملتون، بل مراده االستنباط منها واالستدالل ألبواب أرادها من  على احلديث وتكثري 

 . األصول والفروع والزهد واآلداب وغريها من الفنون
: قال يل حممد بن إمساعيل عت حممد بن يوسف الف ربري يقولوقال أبو اهليثم الكشميهين: مس

 . ك وصليت ركعتنيالبخاري: ما وضعت يف كتاب »الصحيح« حديثا إال اغتسلت قبل ذل 
مسعت حممد بن إمساعيل يقول: صنفت كتاب »الصحيح« يف  :  وقال عبد الرمحن بن رشا

  . بيين وبني هللا ست عشرة سنة، وخرجته من ست مئة ألف حديث، وجعلته حجة فيما 
 . وعنه؛ قال: خرجته من زهاء ست مئة ألف حديث

أيت يف املنام النيب صلى هللا عليه  وقال حممد بن سليمان بن فارس: مسعت البخاري يقول: ر 
وسلم كأنين واقف بني يديه، وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت عنه بعض املعربين، فقال يل: 

 .«الصحيح»ين على إخراج أنت تذب عنه الكذب. فهو الذي محل 
وقيل: إنه صنفه مبكة؛ فقال أبو سعد اإلدريسي: أخربان سليمان بن داود املهروي بسمرقند:  

عبد هللا بن حممد بن حممد بن حامد بن هاشم يقول: قال عمر بن حممد بن جبري: مسعت 
فيه  مسعت حممد بن إمساعيل يقول: صنفت كتاب »اجلامع« يف املسجد احلرام، وما أدخلت

 .حديثا حىت استخرت هللا تعاىل وصليت ركعتني، وتيقنت صحته
 قال ابن طاهر: األصح أنه صنفه ببخارى. 

رجل أنه أقام يف تصنيفه ست عشرة سنة، فما املانع أن يكون صنفه يف  قلت: قد ذكر ال
  !البالد اليت يرحل إليها؟ 

: صنفت »كتاب وقال الف ربري: مسعت وراق البخاري يقول: مسعت البخاري يقول
 االعتصام« يف ليلة. 

يب قال: ومسعت وراق البخاري يقول: رأيته يف املنام خلف النيب صلى هللا عليه وسلم والن
صلى هللا عليه وسلم ميشي، كلما رفع النيب صلى هللا عليه وسلم قدمه وضع أبو عبد هللا قدمه  

 .يف ذلك املوضع
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أخربهم: أخربان   املزي: أن أاب الفتح الشيباينأخربان أمحد بن عمر، عن احلافظ أيب احلجاج 
أخربان أبو سعد  أبو اليمن الكندي: أخربان أبو منصور القزاز: أخربان أبو بكر اخلطيب : 

املاليين: أخربان أبو أمحد ابن عدي : مسعت الف ربري يقول: مسعت جنم بن فضيل _وكان من 
ي يف املنام خرج من قرية والبخاري ميش  يقول: رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم _ أهل الفهم 

طوة خلفه، فكان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا خطا خطوة خيطو حممد ويضع قدمه على خ
 . النيب صلى هللا عليه وسلم

وبه إىل اخلطيب؛ قا: كتب إيل علي بن حممد بن حممد بن احلسني اجلرجاين من أصبهان: أنه  
لف ربري يقول: رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يف النوم، مسع أاب حممد ابن مكييقول: مسعت ا

  .ال: أقرئه مين السالمفقال يل: أين تريد؟ فقلت: أريد حممد بن إمساعيل البخاري. فق
قرأت على فاطمة بنت ابن عبد اهلادي بسفح قاسيون: أخربكم أمحد بن أيب طالب، عن 

م أبو إمساعيل : أخربان شيخ اإلسالأن أاب الوقت أخربهم  :عبد هللا بن عمر ابن الليت
األنصاري يف كتاب »ذم الكالم« له : أخربان أمحد بن حممد بن إمساعيل اهلروي: مسعت 

خالد بن عبد هللا املروزي يقول: مسعت أاب سهل حممد بن أمحد املروزي يقول: مسعت أاب زيد  
صلى هللا عليه وسلم يف املنام،   املروزي الفقيه يقول: كنت انئما بني الركن واملقام، فرأيت النيب

!  فقال يل: اي أاب زيد! إىل مىت تدرس كتاب الشافعي وال تدرس كتايب؟! فقلت: اي رسول هللا 
 .وما كتابك؟ قال: جامع حممد بن إمساعيل

قلت: حكاها الشيخ حميي الدين النووي يف تصانيفه، ورأيتها خبطه، لكنه قال: إىل مىت 
وكأنه أتدب مع الشافعي، فقد رأيتها يف عدة أماكن كما ذكران  تدرس الفقه؟ هكذا حكاها؛ 

صحيح. وأبو زيد من كبار فقهاء الشافعية؛ له وجه يف املذهب،  أوال.وإسناد هذهاحلكاية
وقد مسع الصحيح من الف ربري، وهو أجل من حدث به عنه، ومن طريقه بقية املغاربة: عن  

  .األصيلي، عنه
أجود من كتاب حممد بن إمساعيل  ئي: ما يف هذه الكتب كلها وقال أبو عبد الرمحن النسا

 . البخاري
ا ألف البخاري كتابه »الصحيح« عرضه على علي ابن املديين وأمحد ابن  وقال العقيلي: مل
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حنبل وحيىي بن معني وغريهم، فاستحسنوه وشهدوا له ابلصحة، إال أربعة أحاديث. قال  
 هي صحيحة. العقيلي: والقول فيها قول البخاري، و 

   ف        ه ف ه  
هم مل ينقل عن واحد منهم أنه قال:  قال ابن طاهر: اعلم أن البخاري ومسلما وأاب داود وغري 

شرطت أن أخرج يف كتايب ما يكون على الشرط الفالين. وإمنا يعرف ذلك من سرب كتبهم،  
حلديث املتفق فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم. واعلم أن شرط البخاري ومسلم أن خيرجا ا

ت، ويكون إسناده  على ثقة نقلته إىل الصحايب املشهور، من غري اختالف بني الثقات األثبا
متصال غري مقطوع، فإن كان للصحايب راواين فصاعدا فحسن، وإن مل يكن له إال راو واحد  

  .وصح الطريق إليه أخرجاه
ن شرط البخاري يف قلت: وأما ما حكاه احلاكم أبو عبد هللا يف »املدخل« من بيا

أيب إسحاق:   د الغزي: أخربكم يونس بن»صحيحه«؛ فقد قرأت على عبد الرمحن بن أمح
أخربان علي بن احلسني إذان، عن املبارك بن أمحد بن عبد العزيز األنصاري؛ قال: قال أبو  
د  الفضالبن طاهر احلافظ : أخربان أبو بكر أمحد بن علي الشريازي؛ قال: قال احلاكم أبو عب

يح، القسم األول من الصحيح: اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة األوىل من الصح : هللا
ومثله: احلديث الذي يرويه الصحايب املشهور عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وله  

راواين ثقتان، مث يرويه عنه التابعي املشهور ابلرواية عن الصحايب، وله راواين ثقتان، مث يرويه  
يخ  من أتباع التابعني احلافظ املتقن املشهور، وله رواة من الطبقة الرابعة، مث يكون ش عنه

  .البخاري ومسلم حافظا متقنا مشهورا
قال ابن طاهر: وهذا الشرط حسن لو كان موجودا يف كتابيهما، إال أن قاعدته منتقضة أبن  

، وحديث عمرو بن  البخاري أخرج حديث املسي ب بن حزن ومل يرو عنه غري ابنه سعيد
  .تقضت على احلاكمتغلب ومل يرو عنه غري احلسن البصري، وغري ذلك؛ فبان أن القاعدة ان 

املستدرك«،  »قلت: وأعجب من هذا أن احلاكم ادعى أن هذه قاعدهتما، مث أخذ يف ختريج 
فأخرج أحاديث من ليس له إال راو واحد، وحيتج أبن الشيخني أخرجا حديث فالن وليس  

  !و إال فالن، فهال استحضر هذه القاعدة هناك؟له را
مرداس األسلمي، مل   - :ة وليس له إال راو واحدقلت: وممن أخرج له البخاري من الصحاب
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 . يرو عنه غري قيس بن أيب حازم على األصح
 . وزاهر بن األسود، تفرد عنه جمزأة ابنه  -
 . وحزن والد املسي ب، تفرد عنه ابنه املسي ب -
 . بن هشام بن زهرة، تفرد عنه حفيده زهرة بن معبدهللا وعبد  -
  ، تفرد عنه الزهريوعبد هللا بن ثعلبة بن صعري -
 .وسنني أبو مجيلة، تفرد عنه الزهري أيضا -
  وأبو سعيد ابن املعلى، تفرد عنه حفص بن عاصم -
 وسويد بن النعمان، تفرد عنه بشري بن يسار.  -
 النعمان بن أيب عياش  وخولة بنت اثمر، تفرد عنها -

 . لفائدة فهذا مجيع ما يف »صحيح البخاري« يف هذا الفن، استوعبته هذه ا
أخربان أبو احلسن بن أيب اجملد، عن حممد بن يوسف الشافعي: أن احلافظ العالمة تقي الدين  

أول من صنف يف الصحيح  :عثمان ابن الصالح أخربه يف كتاب »علوم احلديث« له؛ قال
اله مسلم بن احلجاج، ومسلم مع أنه أخذ عن  حممد بن إمساعيل اجلعفي، وتأبو عبد هللا 

البخاري واستفاد منه، فإنه يشاركه يف كثري من شيوخه، وكتاابمها أصح الكتب بعد كتاب هللا  
العزيز، وأما ما رويناه عن اإلمام الشافعي؛ أنه قال: )ما أعلم يف األرض كتااب يف العلم أكثر 

ب مالك(، ومنهم من رواه بغري هذا اللفظ ، فإمنا قال ذلك قبل وجود كتايب  صوااب من كتا
لبخاري ومسلم. مث إن كتاب البخاري أصح الكتابني صحيحا وأكثرمها فوائد، وأما ما رويناه  ا

عن أيب علي احلافظ النيسابوري أستاذ احلاكم من أنه قال: )ما حتت أدمي السماء أصح من  
فهذا وقول من فضل من شيوخ املغرب كتاب مسلم على كتاب كتاب مسلم بن احلجاج(، 

راد به أن كتاب مسلم يرتجح أبنه مل ميازجه غري الصحيح _فإنه ليس فيه  البخاري، إن كان امل
احلديث مسرودا غري ممزوج مبثل ما يف كتاب البخاري يف تراجم أبوابه من  بعد خطبته إال

ط يف الصحيح_ فهذا ال أبس به، وليس يلزم منه  األشياء اليت مل يسندها على الوصف املشرو 
وإن كان  :ع إىل نفس الصحيح_ على كتاب البخاري. قالأن كتاب مسلم أرجح _فيما يرج

  . املراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحا، فهذا مردود على من يقوله
خطه  وقال العالمة أبو زكراي النووي رمحه هللا يف كتاب: »هتذيب األمساء واللغات«، ومن
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وائد، وقال نقلت: واتفق اجلمهور على أن »صحيح البخاري« أصحهما صحيحا وأكثرمها ف
احلافظ أبو علي النيسابوري وبعض علماء املغرب: )صحيح مسلم أصح(، وأنكر العلماء 

صحيح البخاري«، وقد قرر اإلمام احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي »عليه ذلك، والصواب ترجيح 
 .« يترجيح »صحيح البخار 

، بل  «قلت: مل يصرح أبو علي وال غريه أن »كتاب مسلم« أصح من »كتاب البخاري 
املنقول عن أيب علي هذا الذي قدمناه بلفظه، وال يلزم منه ذلك، غايته أن تلزم منه املساواة،  

ولعل مراد أيب علي النيسابوري هو الذي ختيله ابن الصالح، مع أنه معارض بقول رفيقه  
د حممد بن حممد بن إسحاق الكرابيسي احلاكم أستاذ احلاكم أيب عبد هللا  احلافظ أيب أمح

ا، قال _فيما أخربين عبد هللا بن حممد بن عبيد هللا بقراءيت عليه، عن أمحد بن بيان : أن  أيض
جعفر بن علي أخربهم يف كتابه: أخربان أبو طاهر السلفي: أخربان القاضي أبو الفتح إمساعيل 

ظا: مسعت احلافظ أاب يعلى اخلليلي يقول : مسعت عبد الرمحن بن حممد بن  بن عبد اجلبار لف
لة يقول: مسعت أاب أمحد الكرابيسي احلافظ يقول_: رحم هللا اإلمام حممد بن إمساعيل؛ فضا

فإنه الذي ألف األصول، وبني للناس، وكل من عمل بعده فإمنا أخذه من كتابه، كمسلم بن  
يعين: وال _كتابه، وجتلد فيه حق اجلالدة، حيث مل ينسبه إليه  احلجاج، فرق أكثر كتابه يف  

أخرج عنه فيه حرفا_ قال احلاكم أبو أمحد: ومنهم من أخذ كتابه فنقله بعينه إىل   ذكره فيه وال
اجلرح والتعديل« البن أيب حامت؛ فإن أصله كتاب  »نفسه، كأيب زرعة وأيب حامت _يعين كتاب 

ق معاند فيما ذكرت، فليس خيفى اكم أبو أمحد: فإن عاند احلالتاريخ« للبخاري _ قال احل»
 ي األلباب.صورة ذلك على ذو 

قلت: ومما يرجح به »كتاب البخاري« اشرتاطه اللقي يف اإلسناد املعنعن، وهو رأي شيخه  
علي ابن املديين، وعليه استقر عمل احملدثني من أهل احلديث، ومسلم قد ذكر يف خطبة  

مكان اللقي ابملعاصرة، ونقل فيه اإلمجاع، وهو منتقض عليه بزعمه أن  كتابه أنه يكتفي إب
شرط اللقي اخرتع شيئا مل يوافقه عليه أحد، وليس كذلك، بل هو املتعني ، ومنه يظهر  الذي 

أن شرط أيب عبد هللا أضيق من شرط أيب احلسني، فلذا كان كتابه أقوى حتراي وأشد اتصاال،  
  .وهللا أعلم

طين  ناقد _الذي مل خترج بغداد مثله_ أبو احلسن علي بن عمر الدارقام احلافظ الوقد قال اإلم
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 . ملا جرى ذكر الشيخني: لوال البخاري ملا راح مسلم وال جاء
قلت: ويشهد لذلك ما أخربان عبد هللا بن حممد بن عبيد هللا، عن أمحد ابن أيب طالب، عن 

 احلافظ أخربه: أخربان أبو الفتح ال ماكي   أيب الفضل اهلمداين: أن أمحد بن حممد بن أمحد
حممد املخلدي يف كتابه؛ قال: أخربان أبو حامد األعمشي أخربان اخلليلي : أخربين أبو :

كنا عند حممد بن إمساعيل البخاري بنيسابور، فجاء مسلم بن احلجاج، فسأل  :احلافظ؛ قال
)بعثنا رسول هللا صلى هللا   عن حديث عبيد اللهنب عمر، عن أيب الزبري، عن جابر؛ قال:

يث بطوله_ فقال البخاري: حدثنا ابن أيب  عليه وسلم يف سرية، وبعث أبو عبيدة...( _احلد
أويس: حدثنا أخي أبو بكر، عن سليمان بن بالل، عن عبيد هللا، عن أيب الزبري، عن جابر.  

بن جريج، عن  وذكر احلديث بتمامه. قال: فقرأ عليه إنسان حديث احلجاج بن حممد، عن ا
النيب صلى هللا عليه  موسى بن عقبة، عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيهعن أيب هريرة، عن 

وسلم؛ قال: »كفارة اجمللس واللغو إذا قام العبد أن يقول: سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد  
يف الدنيا أحسن من هذا احلديث:  :أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك«، فقال مسلم

ال تعرف هبذا اإلسناد يف الدنيا حديثا؟! فق !جريج، عن موسى بن عقبة، عن سهيلابن 
حممد بن إمساعيل البخاري: إال أنه معلول. قال مسلم: ال إله إال هللا _وارتعد_ أخربين به!  

قال: اسرت ما سرت هللا، هذا حديث جليل رواه الناس عن ابن جريج. فأحل عليه، وقبل رأسه،  
فقال: اكتب إن كان ال بد: حدثنا موسى بن/ إمساعيل: حدثنا وهيب: وكاد أن يبكي؛ 

ى بن عقبة، عن عوننب عبد هللا؛ قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: حدثنا موس
»كفارة اجمللس...«. فقال له مسلم: ال يبغضك إال حاسد، وأشهد أن ليس يف الدنيا  

  .مثلك 
ا، وقد وقع   »كتاب نيسابور« عن املخلدي هذهذا إسناد صحيح. أخرجه احلاكم يف :قلت

  :بت أن أذكره لزايدة الفائدةلنا من وجه آخر بسياق آخر، أحب
قرأت على أيب حممد ابن قدامة بسفح قاسيون، عن حممد بن أمحد بن أيب اهليجاء: أن  
ر:  احلافظ أاب علي البكري أخربه: أخربان القاسم بن عبد هللا بن عمر: أخربان وجيه بن طاه

  .أخربان أمحد بن علي بن خلف
جده: أن احلافظ أاب القاسم ابن عساكر أخربه   )ح(: وأنبئت عن أيب نصر ابن الشريازي، عن
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: أخربان أبو املعايل املقدسي: أخربان أبو بكر البيهقي؛ قاال: حدثنا احلاكم أبو عبد هللا  
بن محدون القصار يقول:  احلافظ : مسعت أاب نصر أمحد بن حممد الوراق يقول: مسعت أمحد

بخاري، فقبل بني عينيه، وقال: دعين مسعت مسلم بن احلجاج وجاء إىل حممد بن إمساعيل ال
حىت أقبل رجليك، اي أستاذ األستاذين، وسيد احملدثني، واي طبيب احلديث يف علله، حدثك  

ن عقبة، عن حممد بن سالم: حدثنا خملد بن يزيد احلراين: أخربان ابن جريج: حدثين موسى ب 
فقال حممد بن إمساعيل: سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة، عن النيب صلى هللا عليه وسلم . 

وحدثنا أمحد ابن حنبل وحيىي بن معني؛ قاال: حدثنا حجاج بن حممد، عن ابن جريج، عن  
موسى بن عقبة، عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة: أن النيب صلى هللا عليه  

.«.  يف كفارة اجمللس: »أن يقول إذا قام من جملسه: سبحانك اللهم ربنا وحبمدك..وسلم 
فقال حممد بن إمساعيل: هذا حديث مليح، وال أعلم هبذا اإلسناد يف الدنيا حديثا غري هذا،  
إال أنه معلول؛ حدثنا به موسى بن إمساعيل: حدثنا وهيب: حدثنا سهيل، عن عون بن عبد  

  . د بن إمساعيل: هذا أوىل؛ ال نذكر ملوسى بن عقبة مسندا عن سهيلهللا، قوله. قال حمم
 متكلم فيه. _كاية األوىل أصح إسنادا؛ ويف هذه أمحد بن محدون_وهو القصار قلت: احل

وقال احلاكم: مسعت حممد بن يعقوب احلافظ يقول: ملا استوطن البخاري نيسابور أكثر 
بني الذهلي والبخاري ما وقع يف مسألة اللفظ،  مسلم بن احلجاج االختالف إليه، فلما وقع

الناس إال مسلم بن احلجاج؛ فقال الذهلي: أال من قال ابللفظ  ومنع الناس؛ انقطع عنه أكثر
فال حيل له أن حيضر جملسنا. فأخذ مسلم رداءه فوق عمامته وقام على رؤوس الناس، وبعث  

 . إىل الذهلي ما كتب عنه على ظهر محال
كاية هنا استطرادا، وسيأيت ابقي قصة حممد بن حيىي الذهلي مع  ذكرت هذه احل قلت: وإمنا 

 . البخاري يف فصل مفرد
وقال القاضي العالمة انصر الدين أبو العباس ابن املنري اإلسكندري يف كتاب »املتواريعلى 

أبواب البخاري«: مسعت جدي يقول: كتاابن فقههما يف ترامجهما: كتاب البخاري يف  
  .، وكتاب سيبويه يف النحواحلديث

لبخاري« الح يل على قرب فقراته،  قال أبو العباس: فلما قدر يل أن أتصفح »كتاب ا
  :فألفيت أنواعا
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  .منها ما يتناوله احلديث بنصه أو ظاهره، وهذه هي اجللية
  .ومنها ما يتناوله؛ أي: يصدق عليه إطالقه، واألصل نفي القيود

  .املنصوصة بطريق األوىل ابلنسبة إىلومنها ما يكون احلكم فيه 
 مقيسا على حكم احلديث قياسا مساواي. ومنها ما يكون حكم أكثر حديثه 

وقد يع ن له نص الرتمجة، فيعدل عنه؛ اكتفاء بظهوره، ويعمد إىل حديث آخر تتلقى منه  
  .الرتمجة بطريق خفي لطيف فيذكره

قد يكون احلديث ذا طرق، أثبته من ومنها ما ال ذكر له يف احلديث الذي يثبته، لكن 
بته من الطريق املوافقة للرتمجة خللل شرطها، فيأيت ابلزايدة  ه شرط الكتاب، ومل يثبعضها ملوافقت

  .اليت مل توافق شرطه يف الرتمجة، وقد ينبه يف بعض الرتامجعلى مواضع اخلالف
على اجلمع إن سنح له،   وقد يرتجم على صورة ويورد فيها األحاديث املتعارضة، مث قد ينبه 

 ة. ألة اجتهادياملس  وقد يكتفي بصورة املعارضة تنبيها على أن
  . إىل غري ذلك 

وقال احلافظ أبو عبد هللا حممد بن عبد الواحد الدقاق: أنشدان أبو عامر الفضل بن إمساعيل 
 صحيح البخاري لو أنصفوه ملا خط إال مباء الذهب  :اجلرجاين لنفسه
 ه العجم بعد العرب ن النيب ودانت ببه قام ميزان دي

  الرضى والغضب حجاب من النار ال شك فيه مييز بني
 وسرت رقيق إىل املصطفى ونور مبني لكشف الكرب 

 فيا عاملا أمجع العاملون على فضل رتبته يف الرتب  
 سبقت األئمة فيما مجعت ففزت على رغمهم ابلقصب 

    وأبرزت يف حسن ترتيبه وتبويبه عجبا للعجب

 
  ف     ذك  ال وا     البخاري 

على ابب حممد بن يوسف الفراييب وهو أمرد، ومل يزالوا يكتبون   قد أسلفنا أن الناس كتبوا عنه
عنه ويستفيدون منه إىل أن مات، وإمنا نذكر هنا رواة كتبه أوال، مث مشاهري احلفاظ ومن 

  .ايته عنه يف املسانيد واألجزاءوقعت لنا رو 
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  (الصحيح اجلامع)ية عنه: حممد بن يوسف بن مطر بن صاحل الف ربري، راوي ابلروا فأشهرهم
  عنه، وكتاب »خلق أفعال العباد«، وغري ذلك، ومن طريقه وقعت لنا رواية »اجلامع« ،

قع له من األحاديث وروايته أمت الرواايت وأكملها؛ ألن البخاري كان يلحق يف »جامعه« ما ي
ان وأربعني، واألخرى  لف ربري عليه مرتني: األوىل بف ربر سنة مث على شرطه، وكان مساع ا

وممن روى عنه »الصحيح«: محاد بن شاكر، وإبراهيم   .ببخارى سنة اثنتني ومخسني ومئتني
نسفي، ومهيبنب سليم، وأبو طلحة منصور بن حممد بن علي البزدوي النسفي، بن معقل ال

  .بخاريقال جعفر املستغفري: هو آخر من حدث عن ال
قلت: ليس ذلك على إطالقه؛ فإنه مات سنة تسع وعشرين وثالث مئة، وبقي بعده احملاملي 

 ببغداد وغريه. 
مد بن إمساعيل تسعون ألف رجل،  وأما قول حممد بن يوسف الف ربري: مسع »اجلامع« من حم

 . يشعر ببقاء البزدوي املذكورفما بقي أحد يرويه عنه غريي. فكأنه مل 
خات مة من روى عنه »الصحيح«: احلافظ أبو نصر ابن ماكوال،  ن البزدويوممن صرح أب

  . وتبعه ابن نقطة يف »التقييد« وغريه
  :ومن الرواة عن البخاري

 .ل_ابجليم_ البزاز، روى عنه كتاب »األدابملفرد«، مسعناه من طريقأمحد بن حممد بن اجللي -
ين يف الصالة« و»القراءة خلف اإلمام مود بن إسحاق اخلزاعي، روى عنه »رفع اليدوحم -

  . عنامها من طريقه أيضا ، وهو آخر من حدث عنه ببخارى «، مس
  . باد« عنهويوسف بن رحيان بن عبد الصمد البخاري، راوي »خلق أفعال الع -
  . ن طريقه عاليا وحممد بن دلوية، راوي كتاب: »بر الوالدين« له، مسعناه م -
»التاريخ الكبري« عنه، مسعنا من طريقه  يمان بن فارس ، راوي وأبو أمحد حممد بن سل  -

  . قطعة منه
  .وعبد هللا بن أمحد بن عبد السالم اخلفاف ، راوي »التاريخ األوسط« عنه -
  بن حممد بن عبد الرمحن األشقر ، راوي »التاريخ الصغري« عنه وعبد هللا -
  .ن موسى ، راوي كتاب »الضعفاء« عنهوآدم ب -

  :عنه من األئمة احلفاظ روى وممن
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شيخه عبد هللا بن حممد املسندي، وإسحاق بن أمحد بن خلف احلافظ وهو أسن منه،  
يف »جامعه«، وأبو عبد الرمحن  صحيحه«، وأبو عيسى الرتمذي»ومسلم بن احلجاج يف غري  

قصة أذكرها آخر هذا الفصل إن شاء هللا   سننه«، ويف تصحيح مساعه منه»النسائي يف 
كر بن أيب عاصم النبيل صاحب التصانيف، وأبو  وإبراهيم بن إسحاق احلريب الفقيه، وأبو ب،

وأبو زرعة   الشهري، وأبو حامت «بكر أمحد بن حممد بن عبد اخلالق البزار صاحب »املسند
تيبة البخاري قرابته وهو أسن منه،  الرازاين، وحممد بن نصر املروزي الفقيه الكبري، وحممد بن ق

ابوراين، واحلسني بن حممد بن غامن مرو اخلفاف، وجعفر بن حممد بن موسى النيس وأبو ع
املعروف ابلعجل، واحلسني بن حممد بن زايد القباين، وصاحل بن حممد األسدي امللقب 

بن أيب الدنيا،  زرةوكان مستمليه ببغداد، وأبو بكر ابن أيب داود السجستاين، وأبو بكر اج
حممد بن عبد هللا،   :إسحاق بن خزمية، ومطني احلضرمي، وامسهوإمام األئمة أبو بكر بن 

عمر بن حممد بن جبري، وأبو معشر الفضل بن أمحد بن يعقوب النسفي  : واحلافظ البجريي 
بن حممد بن صاعد، ويعقوب بن يوسف ابن األخرم، واحلسني بن إمساعيل  احلافظ، وحيىي 

املي وهو آخر من حدث عنه ببغداد ، وأمم ال ميكن حصرهم، يكفي من التنبيه على  احمل
  . م حكاية الف ربري املتقدمةكثرهت

بن  أن يف رواية ا :وأما رواية أيب عبد الرمحن النسائي عنه: فحكى احلافظ مجال الدين املزي
إمساعيل البخاري:  السين »السنن« عن النسائي يف الصوم حديثا قال فيه: )حدثنا حممد بن 

عن معمر والنعمان بن راشد، عن الزهري، عن عروة، عن  محاد، حدثنا حفص بن عمر، عن
  . عائشة؛ قالت: ما لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من لعنة تذكر...( احلديث 

محزة بن حممد الكناين، وأبو علي األسيوطي، وأبو احلسن ابن حيوية،  قال املزي: وقد رواه  
  . لنسائي: )عن حممد بن إمساعيل( فقط، مل يبينوهعن ا

قال: ويف أصل الصوري خبطه: عن عبد الرمحن النحاس، عن محزة، عن النسائي: )حدثنا  
  .حممد بن إمساعيل، وهو أبو بكر الطرباين(

ي عنه رواية سوى هذا احلديث، إن كان ابن السين حفظه، وقد  قال املزي: ومل جند للنسائ
الكثري عن حممد بن إمساعيل بن إبراهيم، وهو ابن علية، وهو يشارك البخاري  روى النسائي 

يف بعض شيوخه، وروى يف كتاب »الكىن« عن عبد هللا بن أمحد بن عبد السالم اخلفاف 
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ة يف أنه مل يلق البخاري ومل يسمع منه.  عن البخاري عدة أحاديث. قال: فهذه قرينة ظاهر 
 انتهى كالم املزي. 

 . لك احلافظ أبو عبد هللا الذهيب، بل جزم أبنه مل يلقهوتبعه على ذ
وقد مت عليهما الوهم وعلى من تبعهما؛ فقد قال احلافظ الكبري أبو عبد هللا حممد بن إسحاق  

الذي قرأته مجيعه على فاطمة   _بن حممد بن حيىي بن منده يف كتاب »اإلميان« من أتليفه
سيون؛ قلت هلا: أخربكم أبو نصر ابن هبة هللا  بنت حممد بن أمحد بن عبد اهلادي بسفح قا

يف كتابه، عن حممود بن إبراهيم ابن منده: أن احلسن بن العباس الفقيه الرست مي أخربه:  
: أخربان أيب؛ قال_:  أخربان أبو عمرو عبد الوهاب ابن احلافظ أيب عبد هللا ابن منده؛ قال

محن؛ قال: مسعت حممد بن إمساعيل البخاري أخربان محزة الكناين: أخربان النسائي أبو عبد الر 
  . يقول: أخشى أن يكون حممد هو عمرو بن عثمان؛ وال أعرف حممدا، وهم شعبة يف امسه
،  يشري إىل حديث شعبة، عن حممد بن عثماننب عبد هللا بن موهب، عن موسى بن طلحة

شعبة حيىي  عن أيب أيوب، يف حديث: )أخربين بعمل يدخلين اجلنة...( احلديث، فخالف
القطان وخالد الطحان وأبو نعيم وإسحاق بن يوسف ومجاعة؛ فقالوا: عمرو بن عثمان، وهو  

فتبني هبذا أن ابن السين حفظ عن النسائي روايته عن البخاري، ومل ينسبه من عند  اب.الصو 
كثريا من األحاديث اليت أخرجها النسائي عن حممد بن إمساعيل بن   نفسه، وحيتمل أن

م، عن مكي بن إبراهيم، وعن أيب نعيم، وعن مجاعة من شيوخ البخاري، أن يكون  إبراهي
البخاري شيخه فيها، ال كما ظن املزي وغريه أنه حممد بن إمساعيل بن إبراهيم ابن علية، وهللا  

  .أعلم
من األئمة اخلمسة محلوا عن البخاري، فأما أبو داود فقد اجتمع   وتلخص لنا هبذا أن ثالثة 

  .صرة، لكن مل تقع لنا عنه رواية، وأما ابن ماجه فما أظنه لقيه، وهللا أعلمبه ابلب
تنبيه: بيننا وبني اإلمام البخاري يف »اجلامع الصحيح« سبعة أنفس، وقد ساوينا يف ذلك 

 وهلم جرا. عامة شيوخنا ممن مسع من وسط سنة ثالث 
يث ابن صاعد وامل حاملي ووقع لنا مجلة أحاديث خارج »الصحيح« مبثل هذا العدد؛ من حد

  .وحممد بن هارون احلضرمي وغريهم
  .وأما ابقي الكتب الستة؛ فبيننا وبني أصحاهبا ابلسماع امل تصل مثانية أنفس
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  .وبينه سبعة أنفسإال أن النسائي وقع لنا أكثره عاليا إبجازة واحدة؛ فبيننا 
  . وكذا »جامع الرتمذي« و»سنن ابن ماجه«، لكن إبجازتني

  . أما »سنن أيب داود«؛ فلم يقع لنا عاليا إال إبجازة عامةو 
  .وأما »صحيح مسلم«؛ فلم يقع لنا عاليا إال أبجايز كثرية ؛ والسماع رزق
لى هللا عليه وسلم و»صحيح البخاري« _مع ذلك_ أعلى الكتب الستة سندا إىل النيب ص

من شيوخه إمنا يروي الباقون   يف شيء كثري جدا؛ ألنه أسنهم وأقدمهم مساعا، وعنده مجاعة
 حديثهم بواسطة، وقد أفردت األحاديث اليت هبذه  

املثابة يف جزء ضخم مفرد، وهو نوع يسميه احملدثون: اإلبدال، ولكنها عالية بدرجتني، وهو  
  .نوع حسن عزيز

 خول البخاري ن  ا ور   ى ن ة ا ست طا  وما امتح   ه   بب م ألة ف      
   من ا ال  ظ  وخ و ه

قال احلاكم: قدم البخاري نيسابور سنة مخسني ومئتني، فأقام هبا مخس سنني حيدث على  
  .الدوام

قال: فسمعت حممد بن حامد البزاز يقول: مسعت احلسن بن حممد بن جابر يقول: مسعت  
 الذهلي يقول: اذهبوا إىل هذا الرجل الصاحل العامل فامسعوا منه. قال: فذهب حممد بن حيىي

اس إليه، وأقبلوا على السماع منه، حىت ظهر اخللل يف جملس حممد بن حيىي، فحسده؛ الن
  . فتكلم فيه بعد ذلك 

وقال حامت بن أمحد بن حممود: مسعت مسلم بن احلجاج يقول: ملا قدم حممد بن إمساعيل  
تقبلوه  ور، ما رأيت واليا وال عاملا فعل به أهل نيسابور ما فعلوه مبحمد بن إمساعيل، اسنيساب

مرحلتني أو ثالث مراحل، وقال حممد بن حيىي الذهلي يف جملسه: من أراد أن يستقبل حممد 
بن إمساعيل غدا فليستقبله، فإين أستقبله. فاستقبله حممد بن حيىي وعامة علماء نيسابور،  

د، فقال لنا حممد بن حيىي: ال تسألوه عن شيء من الكالم؛ فإنه إن أجاب فدخل البل 
حنن عليه وقع بيننا وبينه، ومشت بنا كل انصيب وكل رافضي وكل جهمي وكل خبالف ما 

مرجئ خبراسان. قال: فازدحم الناس على البخاري حتىامتألت الدار والسطوح، فلما كان يف  
قام إليه رجل فسأله عن اللفظ ابلقرآن، فقال: أفعالنا اليوم الثاين أو الثالث من قدومه 
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قال: لفظي  :نا. قال: فوقع بني الناس اختالف، فقال بعضهمخملوقة، وألفاظنا من أفعال
ابلقرآن خملوق. وقال بعضهم: مل يقل. فوقع بينهم اختالف، حىت قام بعضهم إىل بعضهم،  

  . فاجتمع أهل الدار فأخرجوهم
عدي : ذكر يل مجاعةمن املشايخ: أن حممد بن إمساعيل ملا ورد نيسابور  وقال أبو أمحد ابن 

س عليه حسده بعض من كان يف ذلك الوقت من مشايخ نيسابور؛ ملا رأى من  واجتمع النا
إقبال الناس إليه واجتماعهم عليه، فقال ألصحاب احلديث: إن حممد بن إمساعيل يقول: 

ضر الناس جملس البخاري، قام إليه رجل فقال: اي  اللفظ ابلقرآن خملوق، فامتحنوه. فلما ح
القرآن، خملوق هو أم غري خملوق؟ فأعرض عنهالبخاري ومل   أاب عبد هللا، ما تقول ابللفظ يف

جيبه _ثالاث_ فالتفت إليه البخاري يف الثالثة، فقال: القرآن كالم هللا غري خملوق، وأفعال  
  .وشغب الناس، وتفرقوا عنه العباد خملوقة، واالمتحان بدعة. فشغب الرجل

حممد بن يوسف الف ربري؛ قال: مسعت  وقال احلاكم: أخربان أبو بكر ابن أيب اهليثم: حدثنا 
حممد بن إمساعيل يقول: أما أفعال العباد خملوقة؛ فقد حدثنا علي بن عبد هللا: حدثنا مروان  

صلى هللا عليه وسلم :  بن معاوية: حدثنا أبو مالك، عن ربعي، عن حذيفة؛ قال: قال النيب
 بن سعيد يقول: مسعت  وبه؛ قال : ومسعت عبيد هللا  »إن هللا يصنع كل صانع وصنعته«

  .حيىي بن سعيد يقول: ما زلت أمسع أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد خملوقة
قال البخاري: حركاهتم وأصواهتم واكتساهبموكتابتهم خملوقة، فأما القرآن املبني املثبت يف 

ل هو  املصحف املسطور، املوعى يف القلوب؛ فهو كالم هللا غري خملوق؛ قال هللا تعاىل:}ب
  .[49آايت بينات يف صدور الذين أوتوا العلم{ ]العنكبوت:

 . قال: وقال إسحاق بن راهويه: أما األوعية؛ فمن يشك أهنا خملوقة؟! 
القرآن كالم هللا غري وقال أبو حامد ابن الشرقي: مسعت حممد بن حيىي الذهلي يقول: 

وال يكلم، ومن ذهب بعد  خملوق، ومن زعم: لفظي ابلقرآن خملوق، فهو مبتدع؛ ال جيالس
  . هذا إىل حممد بن إمساعيل البخاري فاهتموه؛ فإنه ال حيضر جملسه إال من كان على مذهبه
؛  قلت: لقد ظلمت البخاري؛ فهذه املسألة _وإن كان الصواب اإلمساك عن اخلوض فيها

نه  كما قرر لكم إمامكم أمحد ابن حنبل، وعادى احلسني الكرابيسي بسببها وهجره؛ لكو 
 تكلم فيها_ فمن ذا الذي يزعم أن حركة اللسان قدمية؟! ومن الذي يلتبس عليه األمر
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ومع ذلك كله، فلم يصرح البخاري قط بقوله: لفظي ابلقرآن خملوق؛ ألهنا لفظة   ابلتلفظ؟
 . خيرب فيتربأ منها، ويكذب من عزى إليه أنه قاهلامبتدعة، بل كان 

ن سليمان بن محزة: أن الضياء حممد بن عبد قرأت على فاطمة بنت املنجا بدمشق، ع
الواحد احلافظ خربهم، عن احلافظ أيب طاهر السلفي؛ قال: أخرباناملبارك بن عبد اجلبار:  

حدثنا خلف بن حممد بن إمساعيل:  : أخربان هناد بن إبراهيم: أخربان أبو عبد هللا الغنجار 
  يقول: كنا يوما عند أيب إسحاق مسعت أاب عمرو أمحد بن نصر النيسابوري اخلفاف ببخارى

حممد بن نصر املروزي، فجرى ذكر حممد بن إمساعيل البخاري، فقال حممد بن   القرشي ومعنا
إين مل أقله. فقلت  نصر: مسعته يقول: من زعم أين قلت: لفظي ابلقرآن خملوق، فهو كذاب؛ ف

س إال ما أقول لك. قال لي :له: اي أاب عبد هللا! قد خاض الناس يف هذا وأكثروا فيه!؟ فقال
أبو عمرو اخلفاف: فأتيت البخاري، فناظرته يف شيء من األحاديث حىت طابت نفسه، 

اي   اي أاب عبد هللا! ها هنا أحد حيكي عنك أنك تقول: لفظي ابلقرآن خملوق!؟ فقال: فقلت:
احفظ ما أقول لك، من زعم من أهل نيسابور_ومسى بالداكثرية_ أين قلت:  ! أاب عمرو

 . فظي ابلقرآن خملوق، فهو كذاب؛ فإين مل أقله، إال أين قلت: أفعال العباد خملوقةل
قلت: فانظر كيف بني البخاري يف هذه املقالة/ تورعا عنها؛ ألنه لفظ ليس له فيه سلف،  

من الرباهني أبن أفعال العباد خملوقة، حىت إن اإلمام أمحد بن سيار املروزي  وأجاب مبا الح له 
كف عن اجلواب بذلك، وقال له: حنن ال خنالفك، ولكن العامة ال حتتمل هذا.  سأله أن ي

 . فقال: إين أخشى النار؛ أن أسأل عن شيء أعلمه حقا أن أقول غريه
اري بالزم قوله، وهجره إىل أن أوجب قلت: فحمل الذهلي حبه الرائسة على أن آخذ البخ

  .له اخلروج من نيسابور
مد بن صاحل بن هانئ يقول: مسعت أمحد بن سلمة يقول: وقال احلاكم أيضا: مسعت حم

اي أاب عبد هللا! إن هذا رجل _يعين الذهلي_ مقبول   ت:دخلت على البخاري، فقل
حىت ال يقدر أحد منا أن يكلمه  خبراسان، خصوصا يف هذه املدينة، وقد جل يف هذا احلديث 
هللا إن هللا بصري   فيه، فماترى؟ فقبض على حليته، مث قال:} وأفوض أمري إىل

. اللهم إنك تعلم أين مل أرد امل قام بنيسابور أشرا وال بطرا، وال طلبا للرايسة،  44ابلعباد{غافر:
فقد قصدين هذا الرجل الرجوع إىل الوطن؛ لغلبة املخالفني،  _ وإمنا أبت علي نفسي _يعين 
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  . تخلصوا من حديثه ألجليحسدا ملا آاتين هللا ال غري. مث قال: اي أمحد، إين خارج غدا؛ لت
قال احلاكم: مسعت أاب الوليد حسان بن حممد الفقيه يقول: مسعت حممد بن نعيم يقول: 

ل، ويزيد  سألت حممد بن إمساعيل _ل ما وقع يف شأنه ما وقع_ عن اإلميان؛ فقال: قول وعم
وسلم أبو  وينقص، والقرآن كالم هللا غري خملوق، وأفضل أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه 

  . بكر مث عمر مث عثمان مث علي، على هذا حييت، وعليه أموت، وعليه أبعث إن شاء هللا 
وقال احلافظ أبو عبد هللا ابن األخرم: ل ما قام مسلم بن احلجاج وأمحد بن سلمة عن جملس  

د بن حيىي الذهلي بسبب البخاري، قال الذهلي: ال يساكنين هذا الرجل يف البلد. حمم
  . بخاري وسافرفخشي ال

ذك  ر وع البخاري  ىل خبارى وحمنته مع  مري ا خالد     محد و خ ا ه من ا  ووفاته   
 .  غ  با

ظ أخربه، عن  قرأت على فاطمة بنت املنجا، عن أيب الربيع ابن قدامة: أن أاب عبد هللا احلاف
مد بن سليمان  أخربان أمحد بن حم :السلفي: أخربان أبو علي الربداين: أخربان هناد النسفي

احلافظ؛ قال: مسعت أاب حممد أمحد بن حممد بن عمر املقرئ يقول: مسعت أاب سعيد بكر بن  
إيل   منرييقول: بعث األمري خالد بن أمحد الذهلي وايل خبارى إىل حممد بن إمساعيل أن: امحل

 ال  كتاب »اجلامع« و»التاريخ« وغريمها؛ ألمسع منك. فقال حممد بن إمساعيل لرسوله: أان 
أذل العلم! وال أمحله إىل أبواب السالطني! فإن كانت له حاجة إىل شيء منه فليحضرين يف 

مسجدي أو يف داري، فإن مل يعجبك هذا فأنت سلطان، فامنعين من اجمللس؛ ليكون يل  
  . يوم القيامة؛ ألين ال أكتم العلم. قال: فكان ذلك سبب الوحشة بينهما عذر عند هللا 

منصور الشريازي، عمن حدثه: ل ما قدم أبو عبد هللا البخاري خبارى نصبت له  وقال أمحد بن 
القباب على فرسخ من البلد، واستقبله عامة أهل البلد حىت مل يبق مذكور، ونثر عليه الداننري  

. قال: مث وقع بينه وبني األمري، فأمره ابخلروج من خبارى. قال: فتقدمت  والدراهم، فبقي مدة
ال  : أاب عبد هللا! كيف ترى هذا اليوم من اليوم الذي نثر عليك ما نثر؟! فقالإليه، فقلت: اي

  . أابيل إذا سلم يل ديين. قال: فخرج إىل بيكند
  . قلت: ورجع منها إىل مسرقند، فأقام بقرية من قراها يقال هلا: خرتنك 

إليه الذهلي: وكان الذي أعان األمري على إخراجه أنه كاتب حممد بن حيىي الذهلي، فكتب 
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أنه تكلم عندان يف مسألة مبتدعة، فأخرجناه من نيسابور. فأمر األمري أهل البلد أن ينقطعوا 
أ عليهم كتاب حممد بن حيىي، فقصروا عنه، وتعصب عليه حريث بن  عن البخاري، فأبوا، فقر 

  . أيب الورقاء إمام أهل الرأي ببخارى بسبب املذهب إىل أن أخرج من البلد
اكم: مسعت حممد بن العباس الضيب: مسعت أاب بكر ابن أيب عمرو احلافظ يقول: كان  قال احل

_أمري خبارى نيابة عن الطاهرية _ سأله أن  سبب مفارقة أيب عبد هللا البلد أن خالد بن أمحد 
على أوالده، فامتنع، فراسله أن: امجع أوالدي جملسا  «حيضر منزله فيقرأ »اجلامع« و»التاريخ

 ريهم. فامتنع؛ فقال: ال يسعين أن أخص ابلسماع قوما دون قوم. ال حيضرهغ
تكلموا يف البخاري،   فاستعان خالد بن أمحدحبريث بن أيب الورقاء وغريه من أهل خبارى حىت

فنفاه عن البلد. قال: فدعا عليهم؛ فقال: اللهم أرهم ما قصدوين به يف أنفسهم وأوالدهم 
إال أقل من شهر حىت ورد أمر الطاهرية أبن ينادى عليه،   وأهاليهم. فأما خالد؛ فلم أيت عليه

يعين من الذل  فنودي عليه وهو على أاتن، فأخرج على إكاف، مث صار أمره إىل ما اشتهر _  
واحلبس _ إىل أن مات ببغداد بعد مدة طويلة. وأما حريث بن أيب الورقاء؛ فإنه ابتلي أبهله،  

_ أحد القوم، ومساه _ فإنه ابتلي أبوالده، فأراه هللا  فرأى فيها ما جيل عن الوصف. وأما فالن
 فيهم البالاي. 

}إن كيد  فيك!؟ فيقول:إن فالان يقع  :قال وراقه: وكان كثري من أصحابه يقولون له
[. ويقول: }وال حييق املكر السيئ إال أبهله{  76الشيطان كان ضعيفا{ ]النساء:

  .[43]فاطر:
  .أحد قط من أفناء الناس إال رمي بقارعة ومل يسلم قال: ومسعته يقول: مل يتعرض لنا

إىل وقال ابن عدي: مسعت عبد القدوس بن عبد اجلبار السمرقندي يقول: خرج البخاري 
خرتنك _قرية من قرى مسرقند_ وكان له فيها أقرابء، فنزل عندهم، فسمعته ليلة من الليايل 

هم إنه قد ضاقت علي األرض مبا الل  :_وقد فرغ من صالة الليل_ يدعو، يقول يف دعائه 
  .رحبت، فاقبضين إليك. قال: فما مت الشهر حىت قبضه هللا، وقربه خبرتنك 

مة، وإسكان الراء، وفتح التاء املثناة من فوق، وإسكان النون،  قلت: هي بفتح اخلاء املعج
 . وبعدها كاف

يل _وهو الذي نزل  بن جرب  وقال حممد بن أيب حامت وراق البخاري : مسعت أاب منصور غالب
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يقول: إنه أقام أايما، فمرض، واشتد به املرض، حىت   _ عليه أبو عبد هللا البخاري خبرتنك 
قند ليخرج إليهم، فلما واىف هت يأ للركوب، ولبس خفيه وتعمم، فلما  وجه إليه رسول من مسر 

ابة  مشى قدر عشرين خطوة أو حنوها، وأان آخذ بعضده، ورجل آخر معي؛ نقوده إىل الد
لريكبها، فقال رمحه هللا : أرسلوين؛ فقد ضعفت. فدعا بدعوات، واضطجع، فقضى، فسال 

ثالثة أثواب، ليس فيها قميص وال عمامة،   منه عرق ال يوصف، وكان أوصاان أن نكفنه يف
ففعلنا، فلما دفناه فاح من تراب قربه رائحة غالية أطيب من املسك، فدام ذلك أايما، مث  

يف السماء مستطيلة حبذاء قربه، وجعل الناس جتيء إىل القرب ويرفعون من  علت سواري بيض 
م أايما كثرية، وظهر عند خمالفيه  ترابه إىل أن حوقنا عليه خشبا مشبكا، وأما ريح الطيب فدا

  .أمره بعد وفاته، وأظهروا الندم والتوبة
  .ن إىل جانبهقال الوراق: ومل يعش أبو منصور غالببعده إال القليل، وأوصى أن يدف

وقال الوراق: مسعت أاب أمحديقول: رأيت حممد بن حامت اخللقاين يف النوم، وأان أعرف أنه  
مساعيل، فقال: رأيته. وأشار إىل السماء إشارة كاد أن يسقط  ميت، فسألته عن حممد بن إ

 . منها؛ لعلو ما يشري
الطواويسي يقول: رأيت  وقال حممد بن حممد بن مكي/ اجلرجاين: مسعت عبد الواحد بن آدم 

النيب صلى هللا عليه وسلم يف النوم ومعه مجاعة من أصحابه وهو واقف يف موضع، فسلمت 
فقلت: ما وقوفك اي رسول هللا هنا؟ قال: أنتظر حممد بن إمساعيل.  عليه، فرد علي السالم،

يها النيب  فلما كان بعد أايم بلغين موته، فنظرت، فإذا هو قد مات يف الساعة اليت رأيت ف
 . صلى هللا عليه وسلم

قال مهيب بن سليم الكرميين:مات البخاري ليلة السبت، ليلة عيد الفطر، سنة ست 
 . ومخسني ومئتني

هكذا قال احلسن بن احلسني البزاز يف اتريخ وفاته، قال: وعاش اثنتني وستني سنة إال ثالثة  و 
  . عشر يوما

  . غريمهاويف هذه السنة أرخه ابن قانع وابن زبر و 
  . ونقل الشيخ حميي الدين االتفاق عليه

البخاري   أن  :قلت: وقد ظفرت بشاردة ابردة: ذكر مسلمة بن قاسم األندلسي يف »صلته«
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  .تويف يوم السبت مستهل رجب سنة مخس ومخسني ومئتني
  قلت: وهو خطأ فاحش، مل أذكره إال لغرابته
أبو الفتح نصر بن   تاب »تقييد املهمل« : أخربان وقال احلافظ أبو علي اجلياين الغساين يف ك

قال: قح ط امل طر احلسن التن   ك تيالسمرقندي _قدم علينا بلنسية عام أربعة وستني وأربع مئة_ 
عندان بسمرقند يف بعض األعوام، فاستسقى الناس مرارا فلم يسقوا، فأتى رجل صاحل معروف  

وما هو؟ قال:  :ت رأاي، أعرضه عليك؟ قالابلصالح إىل قاضي مسرقند، فقال له: إين رأي
ه، أرى أن خترج وخيرج الناس معك إىل قرب اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري، وتستسقي عند

فعسى هللا أن يسقينا. قال: فقال القاضي: نعم ما رأيت! فخرج القاضي والناس معه،  
ل هللا تعاىل السماء مباء  واستسقى القاضي ابلناس، وبكوا عند القرب، وتشفعوا بصاحبه، فأرس

عظيم غزير، أقام الناس من أجله خبرتنك سبعة أايم أو حنوها؛ ال يستطيع أحد الوصول إىل 
هذه سرية يسرية، وإن كانت يف القدر أمرية، وحديقة نضرية   !كثرة املطر وغزارتهمسرقند من  

كامل، دالة على جيلو فيها القارئ ضمريه، وقطرة من غيم وابل، يف مناقب هذا اإلمام ال
عظيم مراتبه يف الدارين، وجاللة قدره يف اخلافقني، وهي وإن قيدت ما جاء فيها عفوا، إال 

كفوا، وجعلتها تذكرة يل وملن قبلها من اإلخوان، فواىل هللا عليه الغفران   أين مل أر له مثلها
 . والرضوان، وسقى ضرحيه السحاب الثمني ما اختلف اجلديدان، واتفق الفرقدان

 آخر هداية الساري لسرية البخاري  
  :قال مؤلفها

لثالثة من شهر  علقها جامعها أمحد بن علي العسقالين، وكان أتليفها وتبييضها يف اجلمعة ا
رمضان سنة مخس ومثان مئة، واحلمد هلل الذي هداان هلذا، وصلى هللا على سيدان حممد وآله  

    وسلم.
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 1هدي الساري مقدمة صحيح البخاري  -44

 ه( 852حلافظ ا   حج  ال   الين)تا
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم قال رمحه هللا: 
احلمد هلل الذي شرح صدور أهل اإلسالم ابلسنةفانقادت التباعها، واراتحت لسماعها،  

  .وأمات نفوس أويل الطغيان ابلبدعة بعد أن متادت يف نزاعها، إذ تغالتفي ابتداعها 
ال شريك له، العامل ابنقياد األفئدة وامتناعها، املطلع على وأشهد أن ال إله إال هللا وحده 

حاليت افرتاقها واجتماعها، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، الذي   ضمائر القلوب يف
اخنفضت حبقه كلمة الباطل بعد ارتفاعها، واتصلت إبرساله أنوار اهلدى، فظهرت حجتها  

ء واألرض هذه يف مسوها، وهذه يف  بعد انقطاعها، صلى هللا عليه وسلم ما دامت السما
املردة وفتحوا حصون قالعها، وهجروا يف   اتساعها، وعلى آله وصحبه الذين كسروا جيوش

حمبة داعيهم إىل هللا األقطار، واألوطان، فلم يعاودوها بعد وداعها، وحفظوا على اتباعهم  
  .أقواله وأفعاله وأحواله، حىت أمنت هبم السنن الشريفة من ضياعها

  :أما بعد
، االشتغال ابلعلوم فإن أوىل ما صرفت فيه نفائس األايم، وأعلى ما خص مبزيد االهتمام

الشرعية املتلقاة عن خري الربية، وال يراتب عاقل يف أن مدارها على كتاب هللا املقتفى، وسنة  
عنهما،   نبيه املصطفى، وأن ابقي العلوم إما آالت لفهمهما، وهي الضالة املطلوبة، أو أجنبية

معه الصحيح قد تصدى وهي الضارة املغلوبة، وقد رأيت اإلمام أاب عبد هللا البخاري يف جا
لالقتباس من أنوارمها البهية تقريرا واستنباطا، وكرع من مناهلهما الروية انتزاعا وانتشاطا، ورزق  

التصحيح حبسن نيته السعادة فيما مجع، حىت أذعن له املخالف واملوافق، وتلقى كالمه يف 
نبذا شارحة لفوائده،    ابلتسليم املطاوع واملفارق، وقد استخرت هللا تعاىل يف أن أضم إليه

موضحة ملقاصده، كاشفة عن مغزاه يف تقييد أوابده، واقتناص شوارده، وأقدم بني يدي ذلك  
 

 668/ 1هدي الساري ملقدمة فتح الباري .1
 حممد أنس البريقدار . دار الكمال املتحدة   -املال   قابله: سوزان
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مقدمة يف تبيني قواعده، وتزيني فرائده، جامعة وجيزة دون اإلسهاب، وفوق القصور، سهلة  
 …أخذ، تفتح املستغلق، وتذلل الصعاب، وتشرح الصدورامل

مجة كاشفة عن خصائصه، ومناقبه، جامعة ملآثره ومناقبه، ليكون  مث ختمت هذه املقدمة برت 
 .1ذكره واسطة عقد نظامها، وسرة مسك ختامها

 ذك  ن به 
يوم اجلمعة هو أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبه اجلعفي، ولد 

ة ببخارى، قال املستنري بعد الصالة لثالث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعني ومائ
بن عتيق: أخرج يل ذلك حممد بن إمساعيل خبط أبيه، وجاء ذلك عنه من طرق، وجده بردزبه  

فتح  بفتح الباء املوحدة، وسكون الراء املهملة، وكسر الدال املهملة، وسكون الزاي املعجمة، و 
، وقيل يف ضبطه  الباء املوحدة بعدها هاء هذا هو املشهور يف ضبطه، وبه جزم ابن ماكوال

غري ذلك، وبردزبه ابلفارسية الزراع، كذا يقوله أهل خبارى، وكان بردزبه فارسيا على دين قومه 
  مث أسلم ولده املغرية على يد اليمان اجلعفي وايل خبارى فنسب إليه نسبة والء عمال مبذهب

وأما ولده   من يرى أن من أسلم على يده شخص كان والؤه له، وإمنا قيل له اجلعفي لذلك،
إبراهيم بن املغرية فلم نقف على شيء من أخباره، وأما والد حممد فقد ذكرت له ترمجة يف  

كتاب )الثقات( البن حبان فقال يف الطبقة الرابعة: إمساعيل بن إبراهيم والد البخاري يروي  
 بن زيد ومالك، وروى عنه العراقيون، وذكره ولده يف )التاريخ الكبري( فقال:عن محاد 

إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية مسع من مالك ومحاد بن زيد، وصحب ابن املبارك.وسيأيت بعد  
  .قليل قول إمساعيل عند موته أنه ال يعلم يف ماله حراما وال شبهة

ه، مث حج مع أمه وأخيه أمحد، وكان أسن منه  ومات إمساعيل وحممد صغري فنشأ يف حجر أم
لم، ورجع أخوه أمحد إىل خبارى فمات هبا فروى غنجار يف فأقام هو مبكة جماورا يطلب الع

)اتريخ خبارى( والاللكائي يف )شرح السنة( يف ابب كرامات األولياء منه أن حممد بن 
املنام فقال هلا: اي هذه قد رد   إمساعيل ذهبت عيناه يف صغره فرأت والدته اخلليل إبراهيم يف

                صبح وقد رد هللا عليه بصره. هللا على ابنك بصره بكثرة دعائك، قال: فأ
 

 من مقدمة هدي الساري بتصرف1
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وقال الفربري: مسعت حممد بن أيب حامت وراق البخاري يقول: مسعت البخاري يقول: أهلمت 
نني أو أقل، مث  حفظ احلديث وأان يف الكتاب، قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ فقال: عشر س

فيما كان يقرأ للناس:  خرجت من الكتاب فجعلت أختلف إىل الداخلي وغريه، فقال يوما
سفيان عن أيب الزبري عن إبراهيم، فقلت: إن أاب الزبري مل يرو عن إبراهيم. فانتهرين، فقلت له:  

ارجع إىل األصل إن كان عندك فدخل فنظر فيه، مث رجع فقال يل: كيف هو اي غالم؟ 
: صدقت،  فقلت: هو الزبري وهو ابن عدي عن إبراهيم، فأخذ القلم وأصلح كتابه، وقال يل

قال: فقال له إنسان: ابن كم حني رددت عليه ؟ فقال: ابن إحدى عشرة سنة، قال: فلما  
طعنت يف ست عشرة سنة حفظت كتب ابن املبارك ووكيع، وعرفت كالم هؤالء، يعين 

  .أمي وأخي إىل احلج مث خرجت مع :أصحاب الرأي، قال
ومائتني، ولو رحل أول ما طلب ألدرك ما أدركه  قلت: فكان أول رحلته على هذا سنة عشر 

أقرانه من طبقة عالية ما أدركها، وإن كان أدرك ما قارهبا كيزيد بن هارون، وأيب داود 
إنه مات   الطيالسي، وقد أدرك عبد الرزاق، وأراد أن يرحل إليه، وكان ميكنه ذلك، فقيل له: 

كان حيا، فصار يروي عنه بواسطة، قال:    فتأخر عن التوجه إىل اليمن، مث تبني أن عبد الرزاق
فلما طعنت يف مثاين عشرة صنفت كتاب )قضااي الصحابة والتابعني(، مث صنفت)التاريخ( يف  

اسم يف  املدينة عند قرب النيب صلى هللا عليه وسلم، وكنت أكتبه يف الليايل املقمرة، قال: وقل
  .تاب التاريخ إال وله عندي قصة إال أين كرهت أن يطول الك

وقال سهل بن السري: قال البخاري: دخلت إىل الشام ومصر واجلزيرة مرتني، وإىل البصرة 
أربع مرات، وأقمت ابحلجاز ستة أعوام، وال أحصي كم دخلت إىل الكوفة وبغداد مع 

  .احملدثني
بخاري خيتلف معنا إىل مشايخ البصرة وهو غالم فال يكتب  وقال حاشد بن إمساعيل: كان ال

تى على ذلك أايم فلمناه بعد ستة عشر يوما، فقال: قد أكثرمت علي فاعرضوا علي ما  حىت أ
كتبتم، فأخرجناه فزاد على مخسة عشر ألف حديث، فقرأها كلها عن ظهر قلب حىت جعلنا  

ألعني: كتبنا عن حممد بن إمساعيل وهو حنكم كتبنا من حفظه، وقال أبو بكر بن أيب عتاب ا 
 .يوسف الفراييبأمرد على ابب حممد بن 
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قلت: كان موت الفراييب سنة اثنيت عشرة ومائتني، وكان سن البخاري إذ ذاك حنوا من مثانية  
عشر عاما أو دوهنا، وقال حممد بن األزهر السجستاين: كنت يف جملس سليمان بن حرب  

كتب، فقيل لبعضهم: ما له ال يكتب؟! فقال: يرجع إىل خبارى والبخاري معنا يسمع وال ي 
كتب من حفظه، وقال حممد بن أيب حامت عن البخاري: كنت يف جملس الفراييب فقال: وي

حدثنا سفيان عن أيب عروة عن أيب اخلطاب عن أيب محزة فلم يعرف أحد يف اجمللس من فوق 
بو اخلطاب هو قتادة بن دعامة، وأبو  سفيان، فقلت هلم: أبو عروة هو معمر بن راشد، وأ

 .ل: وكان الثوري فعوال لذلك يكين املشهورينمحزة هو أنس بن مالك، قا

 . ذك  م اتب مشاخيه ال    كتب  ن م  وحدث  ن م
قد تقدم التنبيه على كثرهتم، وعن حممد بن أيب حامت عنه قال: كتبت عن ألف ومثانني نفسا 

  .يضا: مل أكتب إال عن من قال: اإلميان قول وعملليس فيهم إال صاحب حديث، وقال أ
  :رون يف مخس طبقات قلت: وينحص

الطبقة األوىل: من حدثه عن التابعني: مثل حممد بن عبد هللا األنصاري حدثه عن محيد،  
ومثل مكي بن إبراهيم حدثه عن يزيد بن أيب عبيد، ومثل أيب عاصم النبيل حدثه عن يزيد 

 نعيم ثل عبيد هللا بن موسى حدثه عن إمساعيل بن أيب خالد، ومثل أيببن أيب عبيد أيضا، وم
حدثه عن األعمش، ومثل خالد بن حيىي حدثه عن عيسى بن طهمان، ومثل علي بن عياش  

  .وعصام بن خالد حداثه عن حريز بن عثمان، وشيوخ هؤالء كلهم من التابعني
كآدم بن أيب  :ن ثقات التابعنيالطبقة الثانية: من كان يف عصر هؤالء لكن مل يسمع م

ن مسهر، وسعيد بن أيب مرمي، وأيوب بن سليمان بن بالل،  إايس، وأيب مسهر عبد األعلى ب
  .وأمثاهلم

الطبقة الثالثة هي الوسطى من مشاخيه: وهم من مل يلق التابعني بل أخذ عن كبار تبع األتباع  
ي بن املديين، وحيىي بن معني، كسليمان بن حرب، وقتيبة بن سعيد، ونعيم بن محاد، وعل 

ويه، وأيب بكر وعثمان ابين أيب شيبة، وأمثال هؤالء، وهذه  وأمحد بن حنبل، وإسحاق بن راه
  .الطبقة قد شاركه مسلم يف األخذ عنهم

الطبقة الرابعة: رفقاؤه يف الطلب، ومن مسع قبله قليال كمحمد بن حيىي الذهلي، وأيب حامت  
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رحيم صاعقة، وعبد بن محيد، وأمحد بن النضر، ومجاعة من الرازي، وحممد بن عبد ال
  .هم، وإمنا خيرج عن هؤالء ما فاته عن مشاخيه، أو ما مل جيده عند غريهمنظرائ

الطبقة اخلامسة: قوم يف عداد طلبته يف السن واإلسناد مسع منهم للفائدة كعبد هللا بن محاد  
حسني بن حممد القباين وغريهم، وقد روى  اآلملي، وعبد هللا بن أيب القاضي اخلوارزمي، و 

مل يف الرواية عنهم مبا روى عثمان بن أيب شيبة عن وكيع قال: ال  عنهم أشياء يسرية، وع
يكون الرجل عاملا حىت حيدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وعن البخاري 

ثله، وعمن هو أنه قال: ال يكون احملدث كامال حىت يكتب عمن هو فوقه، وعمن هو م
 .دونه

 . ذك  سريته  ومشا  ه  وز د   وفضا  ه
ل وراقه: مسعت حممد بن خداش يقول: مسعت أمحد بن حفص: دخلت على إمساعيل والد قا

  .أيب عبد هللا عند موته فقال: ال أعلم يف مايل درمها من حرام، وال درمها من شبهة
يعطيه مضاربة فقطع له غرمي مخسة  قلت: وحكى وراقه أنه ورث من أبيه ماال جليال فكان

عن بكتاب الوايل، فقال: إن أخذت منهم كتااب طمعوا، ولن أبيع  وعشرين ألفا، فقيل له: است 
ديين بدنياي، مث صاحل غرميه على أن يعطيه كل شهر عشرة دراهم، وذهب ذلك املال كله،  

 فيشرتي يل، قيل له:  وقال: مسعته يقول: ما توليت شراء شيء قط وال بيعه، كنت آمر إنساان
ن والتخليط، وقال غنجار يف )اترخيه(: حدثنا أمحد بن  ومل؟ قال: ملا فيه من الزايدة والنقصا

حممد بن عمر املقري حدثنا أبو سعيد بكر بن منري قال: كان محل إىل حممد بن إمساعيل  
بربح مخسة  بضاعة أنفذها إليه أبو حفص فاجتمع بعض التجار إليه ابلعشية وطلبومها منه 

غد جتار آخرون فطلبوا منه البضاعة بربح  آالف درهم، فقال هلم:انصرفوا الليلة، فجاءه من ال
عشرة آالف فردهم، وقال: إين نويت البارحة أن أدفعها إىل األولني فدفعها إليهم، وقال: ال  

أحب أن أنقض نييت، وقال وراق البخاري: مسعته يقول: خرجت إىل آدم بن أيب إايس  
الثالث أاتين رجل ال أخرت نفقيت حىت جعلت أتناول حشيش األرض، فلما كان يف اليوم فت

أعرفه فأعطاين صرة فيها داننري، قال: ومسعته يقول: كنت أشتغل يف كل شهر مخسمائة درهم  
فأنفقها يف الطلب، وما عند هللا خري وأبقى، وقال عبد هللا بن حممد الصاريف: كنت عند 
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بني يديه،   يف منزله فجاءته جاريته وأرادت دخول املنزل فعثرت على حمربة حممد بن إمساعيل 
فقال هلا: كيف متشني ؟ قالت: إذا مل يكن طريق كيف أمشي ؟ فبسط يديه وقال: اذهيب 

  .فقد أعتقتك. قيل له: اي أاب عبد هللا أغضبتك! قال: فقد أرضيت نفسي مبا فعلت
بفربر يف تصنيف كتاب )التفسري(، وكان أتعب  وقال وراق البخاري: رأيته استلقى وحنن

وم يف التخريج، فقلت له: إين مسعتك تقول: ما أتيت شيئا بغري علم، فما نفسه يف ذلك الي
الفائدة يف االستلقاء ؟ قال: أتعبت نفسي اليوم، وهذا ثغر خشيت أن حيدث حدث من أمر  

ن بنا حراك، قال: وكان يركب العدو فأحببت أن أسرتيح وآخذ أهبة، فإن عافصنا العدو كا
أيته يف طول ما صحبته أخطأ سهمه اهلدف إال مرتني، بل كان  إىل الرمي كثريا فما أعلم أين ر 

يصيب يف كل ذلك وال يسبق، قال: وركبنا يوما إىل الرمي وحنن بفربر فخرجنا إىل الدرب 
قنطرة اليت على النهر الذي يؤدي إىل الفرضة، فجعلنا نرمي، فأصاب سهم أيب عبد هللا وتد ال

ته فأخرج السهم من الوتد وترك الرمي، وقال لنا  فانشق الوتد، فلما رأى ذلك نزل عن داب
ارجعوا، فرجعنا، فقال يل: اي أاب جعفر يل إليك حاجة، وهو يتنفس الصعداء، فقلت: نعم، 

قامة بدله،  إان أخللنا ابلوتد فنحب أن أتذن لنا يف إ :قال: تذهب إىل صاحب القنطرة فتقول
ن صاحب القنطرة محيد بن األخضر، فقال أو أتخذ مثنه، أو جتعلنا يف حل مما كان منا. وكا

أبلغ أاب عبد هللا السالم، وقل له: أنت يف حل مما كان منك، فإن مجيع ملكي لك  :يل
الفداء. فأبلغت الرسالة فتهلل وجهه، وأظهر سرورا كثريا، وقرأ ذلك اليوم للغرابء مخسمائة  

ير: اجعلين يف حل اي أاب  حديث وتصدق بثلثمائة درهم، قال: ومسعته يقول أليب معشر الضر 
معشر، فقال: من أي شيء؟ فقال: رويت حديثا يوما فنظرت إليك وقد أعجبت به، وأنت  

  .حترك رأسك ويديك، فتبسمت من ذلك، قال: أنت يف حل رمحك هللا اي أاب عبد هللا
 مرتني فاستجاب يل، يعين يف احلال، فلن أحب أن أدعو بعد  قال: ومسعته يقول: دعوت ريب

عله ينقص حسنايت، قال: ومسعته يقول: ال يكون يل خصم يف اآلخرة، فقلت: إن بعض فل 
الناس ينقمون عليك )التاريخ( يقولون: فيه اغتياب الناس. فقال: إمنا روينا ذلك رواية، ومل  

 عليه وسلم: »بئس أخو العشرية« قال: ومسعته  نقله من عند أنفسنا، وقد قال النيب صلى هللا
  .بت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حراميقول: ما اغت
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قلت: وللبخاري يف كالمه على الرجال توق زائد، وحتر بليغ، يظهر ملن أتمل كالمه يف اجلرح 
كذاب، والتعديل، فإن أكثر ما يقول: سكتوا عنه، فيه نظر، تركوه، وحنو هذا، وقل أن يقول:  

كذب_ أخربين أمحد بن عمر  يعين ابل_أو وضاع، وإمنا يقول: كذبه فالن، رماه فالن 
اللؤلؤي عن احلافظ أيب احلجاج املزي أن أاب الفتح الشيباين: أخربه أخربان أبو اليمن الكندي:  

أخربان أبو منصور القزاز: أخربان اخلطيب أبو بكر بن اثبت: أخربين أبو الوليد الدربندي:  
عت بكر بن منري ربان حممد بن أمحد بن سليمان: حدثنا أمحد بن حممد بن عمر: مسأخ

يقول: مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول: إين ألرجو أن ألقى هللا وال حياسبين أين 
  .اغتبت أحدا

وبه إىل أيب بكر بن منري قال: كان حممد بن إمساعيل البخاري ذات يوم يصلي فلسعه الزنبور  
صاليت ؟ فنظروا فإذا رة مرة، فلما قضى صالته قال: انظروا أيش هذا الذي آذاين يف سبع عش 

  .الزنبور قد ورمه يف سبعة عشر موضعا، ومل يقطع صالته
قلت: ورويناها عن حممد بن أيب حامت وراقه، وقال يف آخرها: كنت يف آية فأحببت أن أمتها.  

 يبين رابطا مما يلي خبارى فاجتمع بشر كثري وقال وراقه أيضا: كنا بفربر وكان أبو عبد هللا
ك، وكان ينقل اللنب فكنت أقول له: اي أاب عبد هللا إنك تكفى ذلك، فيقول: يعينونه على ذل

هذا الذي ينفعين، قال: وكان ذبح هلم بقرة فلما أدركت القدور دعا الناس إىل الطعام، وكان 
ما اجتمع، وكنا أخرجنا معه من فربر خبزا  معه مائة نفس أو أكثر، ومل يكن علم أنه جيتمع 

اخلبز إذ ذاك مخسة أمناء بدرهم، فألقينا بني أيديهم فأكل مجيع من  بثالثة دراهم، وكان
حضر وفضلت أرغفة صاحلة، وقال: وكان قليل األكل جدا كثري اإلحسان إىل الطلبة مفرط  

  .الكرم
إمساعيل مرض فعرضوا ماءه على  وحكى أبو احلسن يوسف بن أيب ذر البخاري أن حممد بن 

يشبه ماء بعض أساقفة النصارى فإهنم ال أيتدمون، فصدقهم األطباء فقالوا: إن هذا املاء 
حممد بن إمساعيل، وقال: مل آتدم منذ أربعني سنة، فسألوا عن عالجه فقالوا: عالجه األدم،  

اخلبز سكرة، وقال احلاكم فامتنع حىت أحل عليه املشايخ وأهل العلم فأجاهبم إىل أن أيكل مع 
بن خالد: حدثنا مسبح بن سعيد قال: كان حممد بن  أخربين حممد  :أبو عبد هللا احلافظ
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إمساعيل البخاري إذا كان أول ليلة من شهر رمضان جيتمع إليه أصحابه فيصلي هبم، ويقرأ يف  
النصف إىل  كل ركعة عشرين آية، وكذلك إىل أن خيتم القرآن، وكان يقرأ يف السحر ما بني

ل، وكان خيتم ابلنهار يف كل يوم ختمة،  الثلث من القرآن فيختم عند السحر يف كل ثالث ليا
  .ويكون ختمه عند اإلفطار كل ليلة، ويقول: عند كل ختمة دعوة مستجابة

وقال حممد بن أيب حامت الوراق: كان أبو عبد هللا إذا كنت معه يف سفر جيمعنا بيت واحد إال 
ة، يف كل ذلك  كنت أراه يقوم يف الليلة الواحدة مخس عشرة مرة إىل عشرين مر يف القيظ ف

أيخذ القداحة فيوري انرا بيده ويسرج، وخيرج أحاديث فيعلم عليها مث يضع رأسه، فقلت له: 
إنك حتمل على نفسك كل هذا وال توقظين ! قال: أنت شاب فال أحب أن أفسد عليك  

حر ثالث عشرة ركعة، ويوتر منها بواحدة، قال: وكان  نومك. قال: وكان يصلي يف وقت الس 
ن شعر النيب صلى هللا عليه وسلم فجعله يف ملبوسه، قال: ومسعته يقول وقد معه شيء م

سئل عن خرب حديث: اي أاب فالن تراين أدلس وقد تركت عشرة آالف حديث لرجل يل فيه  
 .نظر، وتركت مثلها أو أكثر منها لغريه يل فيه نظر

ن منصور يقول: حلافظ أبو الفضل أمحد بن علي السليماين: مسعت علي بن حممد بوقال ا
مسعت أيب يقول: كنا يف جملس أيب عبد هللا البخاري فرفع إنسان من حليته قذاة وطرحها إىل  

األرض، قال: فرأيت حممد بن إمساعيل ينظر إليها وإىل الناس، فلما غفل الناس رأيته مد يده  
ها على ألرض فأدخلها يف كمه، فلما خرج من املسجد رأيته أخرجها فطرحفرفع القذاة من ا

األرض، فكأنه صان املسجد عما يصان عنه حليته، وأخرج احلاكم يف )اترخيه( من شعره 
  :قوله

 اغتنم يف الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغته  
 كم صحيح رأيت من غري سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته 

ذكر وفاته، وملا نعي  ن العجائب أنه هو وقع له ذلك أو قريبا منه كما سيأيت يف قلت: وكان م
  :إليه عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي احلافظ أنشد

 إن عشت تفجع ابألحبة كلهم وبقاء نفسك ال أاب لك أفجع 
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 . ذك  ثناء الناس    ه  وت ظ م م له
فقال: هذا يكون له صيت، وكذا قال  فأوهلم مشاخيه، قال سليمان بن حرب ونظر إليه يوما 

ل البخاري: كنت إذا دخلت على سليمان بن حرب يقول: بني لنا  أمحد بن حفص حنوه، وقا
كان إمساعيل بن أيب أويس إذا  :غلط شعبة، وقال حممد بن أيب حامت: مسعت البخاري يقول

حممد بن    انتخبت من كتابه نسخ تلك األحاديث لنفسه، وقال: هذه األحاديث انتخبها
اب احلديث فسألوين أن أكلم هلم اجتمع أصح :إمساعيل من حديثي. قال: ومسعته يقول

إمساعيل بن أيب أويس ليزيد هلم يف القراءة، ففعلت، فدعا اجلارية فأمرها أن خترج صرة داننري،  
  .وقال: اي أاب عبد هللا فرقها عليهم

ا من الزايدة غري أين أحب أن يضم هذا قلت: إمنا أرادوا احلديث، قال: أجبتك إىل ما طلبو 
يل ابن أيب أويس: انظر يف كتيب ومجيع ما أملك لك، وأان شاكر لك  إىل ذاك. قال: وقال

أبدا ما دمت حيا، وقال حاشد بن إمساعيل: قال يل أبو مصعب أمحد بن أيب بكر الزهري: 
ل له رجل من حممد بن إمساعيل أفقه عندان وأبصر ابحلديث من أمحد بن حنبل، فقا

دركت مالكا ونظرت إىل وجهه ووجه  جلسائه: جاوزت احلد، فقال له أبو مصعب: لو أ
 .حممد بن إمساعيل لقلت: كالمها واحد يف احلديث والفقه

قلت: عرب بقوله: ونظرت إىل وجهه. عن التأمل يف معارفه، وقال عبدان بن عثمان املروزي:  
  .إىل حممد بن إمساعيل ما رأيت بعيين شااب أبصر من هذا، وأشار

عند أيب عاصم النبيل فرأيت عنده غالما، فقلت له: من  وقال حممد بن قتيبة البخاري: كنت
أين ؟ قال: من خبارى. قلت: ابن من ؟ قال: ابن إمساعيل، فقلت: أنت قرابيت ! فقال يل 

قتيبة بن   يعين يقاوم الشيوخ _، وقال _ رجل حبضرة أيب عاصم: هذا الغالم يناطح الكباش
منذ عقلت مثل حممد بن إمساعيل، وهو   سعيد: جالست الفقهاء والزهاد والعباد فما رأيت

يف زمانه كعمر يف الصحابة، وعن قتيبة أيضا قال: لو كان حممد بن إمساعيل يف الصحابة 
لكان آية، وقال حممد بن يوسف اهلمداين: كنا عند قتيبة فجاء رجل شعراين يقال له أبو  

، ونظرت يف الرأي،  فسأله عن حممد بن إمساعيل فقال: اي هؤالء نظرت يف احلديثيعقوب، 
وجالست الفقهاء والزهاد والعباد فما رأيت منذ عقلت مثل حممد بن إمساعيل، قال: وسئل  
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قتيبة عن طالق السكران، فدخل حممد بن إمساعيل، فقال قتيبة للسائل: هذا أمحد بن 
  .بن املديين قد ساقهم هللا إليك، وأشار إىل البخاري حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعلي

ال أبو عمرو الكرماين: حكيت ملهيار ابلبصرة عن قتيبة بن سعيد أنه قال: لقد رحل إيل وق
من شرق األرض وغرهبا فما رحل إيل مثل حممد بن إمساعيل، فقال مهيار: صدق قتيبة أان  

ىل حممد بن إمساعيل، فرأيت حيىي منقادا له يف  رأيته مع حيىي بن معني، ومها مجيعا خيتلفان إ
قال إبراهيم بن حممد بن سالم: كان الرتوت من أصحاب احلديث مثل سعيد بن املعرفة، و 

أيب مرمي، وحجاج بن منهال، وإمساعيل بن أيب أويس، واحلميدي، ونعيم بن محاد، والعدين _ 
بن علي احللواين _، وحممد بن   يعين حممد بن حيىي بن أيب عمر _، واخلالل _يعين احلسن

بن املنذر، وأيب كريب حممد بن العالء، وأيب سعيد عبد هللا بن   ميمون هو اخلياط، وإبراهيم
سعيد األشج، وإبراهيم بن موسى هو الفراء، وأمثاهلم يقضون حملمد بن إمساعيل البخاري  

 .على أنفسهم يف النظر واملعرفة
اله  اء املثناة من فوق، وبعد الواو مثناة أخرى هم الرؤساء، ققلت: الرتوت ابلراء املهملة، والت

ابن األعرايب وغريه. وقال أمحد بن حنبل: ما أخرجت خراسان مثل حممد بن إمساعيل. رواه  
اخلطيب بسند صحيح عن عبد هللا بن أمحد بن حنبل عن أبيه، وملا سأله ابنه عبد هللا عن  

م فبدأ به، وقال يعقوب بن إبراهيم الدورقي ونعيم  احلفاظ فقال: شبان من خراسان فعده فيه
حممد بن إمساعيل البخاري فقيه هذه األمة، وقال بندار حممد بن بشار:   :اخلزاعي بن محاد

هو أفقه خلق هللا يف زماننا. وقال الفربري: مسعت حممد بن أيب حامت يقول: مسعت حاسد  
ن إمساعيل، فلما قدم قال حممد بن  بن إمساعيل يقول: كنت ابلبصرة فسمعت بقدوم حممد ب

 .فقهاءبشار: دخل اليوم سيد ال
وقال حممد بن إبراهيم البوشنجي: مسعت بندارا سنة مثان وعشرين يقول: ما قدم علينا مثل 

حممد بن إمساعيل، وقال بندار: أان أفتخر به منذ سنني. وقال موسى بن قريش: قال عبد هللا  
اب عبد هللا انظر يف كتيب وأخربين مبا فيها من السقط، بن يوسف التنيسي للبخاري: اي أ

ال: نعم، وقال البخاري: دخلت على احلميدي وأان ابن مثان عشرة سنة يعين أول سنة  فق
حج فإذا بينه وبني آخر اختالف يف حديث، فلما بصر يب قال: جاء من يفصل بيننا،  
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البخاري: قال يل حممد بن   فعرضا علي اخلصومة فقضيت للحميدي، وكان احلق معه، وقال
ما وجدت فيها من خطأ فاضرب عليه، وقال له بعض سالم البيكندي: انظر يف كتيب ف

 :أصحابه: من هذا الفىت؟ فقال: هذا الذي ليس مثله، وكان حممد بن سالم املذكور يقول
كلما دخل علي حممد بن إمساعيل: حتريت، وال أزال خائفا منه _ يعين خيشى أن خيطئ 

لو جئت قبل لرأيت رته _، وقال سليم بن جماهد: كنت عند حممد بن سالم فقال: حبض
 .صبيا حيفظ سبعني ألف حديث

وقال حاشد بن إمساعيل: رأيت إسحاق بن راهويه جالسا على املنرب، والبخاري جالس معه،  
وإسحاق حمدث، فمر حبديث فأنكره حممد، فرجع إسحاق إىل قوله، وقال: اي معشر 

زمن احلسن بن أيب ديث انظروا إىل هذا الشاب واكتبوا عنه؛ فإنه لو كان يف  أصحاب احل
احلسن البصري الحتاج إليه ملعرفته ابحلديث وفقهه، وقال البخاري: أخذ إسحاق بن راهويه  

كتاب )التاريخ( الذي صنفته، فأدخله على عبد هللا بن طاهر األمري فقال: أيها األمري أال  
مساعيل  و بكر املديين: كنا يوما عند إسحاق بن راهويه وحممد بن إأريك سحرا ؟ وقال أب

حاضر فمر إسحاق حبديث ودون صحابيه عطاء الكيخاراين فقال له إسحاق: اي أاب عبد  
هللا إيش هي كيخاران ؟ قال: قرية ابليمن كان معاوية بعث هذا الرجل الصحايب إىل اليمن  

ق: اي أاب عبد هللا كأنك شهدت القوم، وقال فسمع منه عطاء هذا حديثني، فقال له إسحا
عند إسحاق بن راهويه فسئل عمن طلق انسيا فسكت طويال مفكرا، فقلت  البخاري: كنت 

أان: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: »إن هللا جتاوز عن أميت ما حدثت به أنفسها ما مل تعمل  
قلب، أو الكالم والقلب، وهذا مل به أو تكلم« وإمنا يراد مباشرة هؤالء الثالث: العمل وال

 .حاق: قويتين قواك هللا، وأفىت بهيعتقد بقلبه، فقال يل إس
وقال أبو الفضل أمحد بن سلمة النيسابوري: حدثين فتح بن نوح النيسابوري قال: أتيت علي  

بن املديين فرأيت حممد بن إمساعيل جالسا عن ميينه، وكان إذا حدث التفت إليه مهابة له،  
ين. ورمبا كنت أغرب  البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إال عند علي بن املدي وقال

عليه، قال حامد بن أمحد: فذكرت هذا الكالم لعلي بن املديين، فقال يل: دع قوله هو ما  
كان علي بن املديين يسألين عن شيوخ خراسان   :رأى مثل نفسه. وقال البخاري أيضا
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ت  يعرفه إىل أن قال يل يوما: اي أاب عبد هللا كل من أثنيفكنت أذكر له حممد بن سالم فال
عليه فهو عندان الرضى، وقال البخاري: ذاكرين أصحاب عمرو بن علي الفالس حبديث، 

فقلت: ال أعرفه، فسروا بذلك، وصاروا إىل عمرو بن علي، فقالوا له: ذاكران حممد بن 
ال يعرفه حممد بن إمساعيل ليس   إمساعيل حبديث فلم يعرفه، فقال عمرو بن علي: حديث

صديقي أبو عبد هللا   :رماين: مسعت عمرو بن علي الفالس يقولحبديث، وقال أبو عمرو الك
 . حممد بن إمساعيل البخاري ليس خبراسان مثله

وقال رجاء بن مرجا احلافظ: فضل حممد بن إمساعيل على العلماء كفضل الرجال على 
ايت هللا متشي على ظهر األرض، وقال احلسني بن حريث:  النساء. وقال: أيضا هو آية من آ

علم أين رأيت مثل حممد بن إمساعيل، كأنه مل خيلق إال للحديث. وقال أمحد بن الضوء:  ال أ
مسعت أاب بكر بن أيب شيبة، وحممد بن عبد هللا بن منري يقوالن: ما رأينا مثل حممد بن 

بازل _ يعين الكامل _. وقال أبو عيسى إمساعيل، وكان أبو بكر بن أيب شيبة يسميه ال 
بن إمساعيل عند عبد هللا بن منري فقال له ملا قام: اي أاب عبد هللا جعلك الرتمذي: كان حممد 

هللا زين هذه األمة، قال أبو عيسى: فاستجاب هللا له فيه، وقال أبو عبد هللا الفربري: رأيت  
 .أان من تالمذته عبد هللا بن منري يكتب عن البخاري ومسعته يقول:

قد حدث عنه يف )اجلامع الصحيح(، وقال: مل أر   قلت: عبد هللا بن منري من شيوخ البخاري
مثله، وكانت وفاته سنة مات أمحد بن حنبل، وقال حممد بن أيب حامت الوراق: مسعت حيىي  

بن جعفر البيكندي يقول: لو قدرت أن أزيد من عمري يف عمر حممد بن إمساعيل لفعلت؛ 
اب العلم، وقال أيضا: إن مويت يكون موت رجل واحد، وموت حممد بن إمساعيل فيه ذهف

مسعته يقول له: لوال أنت ما استطبت العيش ببخارى، وقال عبد هللا بن حممد املسندي:  
 .حممد بن إمساعيل إمام، فمن مل جيعله إماما فاهتمه

بن حجر: أخرجت خراسان   وقال أيضا: حفاظ زماننا ثالثة، فبدأ ابلبخاري، وقال علي
و أبصرهم وأعلمهم ابحلديث وأفقههم، قال: وال أعلم  ثالثة: البخاري، فبدأ به، قال: وه

أحدا مثله. وقال أمحد بن إسحاق السرماري: من أراد أن ينظر إىل فقيه حبقه وصدقه فلينظر 
  .إىل حممد بن إمساعيل



439 
 

حممد بن إمساعيل ومها يسأالنه عن وقال حاسد: رأيت عمرو بن زرارة، وحممد بن رافع عند 
قاال ملن حضر اجمللس: ال ختدعوا عن أيب عبد هللا فإنه أفقه منا علل احلديث، فلما قاما 

 .وأعلم وأبصر
قال: وكنا يوما عند إسحاق بن راهويه، وعمرو بن زرارة، وهو يستملي على أيب عبد هللا،  

مين، وكان أبو عبد هللا إذ ذاك  وأصحاب احلديث يكتبون عنه، وإسحاق يقول: هو أبصر 
ر اإلمساعيلي: أخربين عبد هللا بن حممد الفرهياين قال: حضرت شااب. وقال احلافظ أبو بك

جملس ابن أشكاب فجاءه رجل ذكر امسه من احلفاظ، فقال: ما لنا مبحمد بن إمساعيل 
، وقال عبد طاقة، فقام ابن أشكاب وترك اجمللس غضبا من التكلم يف حق حممد بن إمساعيل

بن حرب النيسابوري ركب إسحاق بن  هللا بن حممد بن سعيد بن جعفر: ملا مات أمحد 
راهويه وحممد بن إمساعيل يشيعان جنازته، وكنت أمسع أهل املعرفة ينظرون ويقولون: حممد  

 .أفقه من إسحاق

 . ذك      م  ثناء  ق انه و ا  ة م   تبا ه    ه تنب  ا  لب ض   ى الك 
إمساعيل، وال قدم منها إىل  بو حامت الرازي: مل خترج خراسان قط أحفظ من حممد بن قال أ

العراق أعلم منه. وقال حممد بن حريث: سألت أاب زرعة عن ابن هليعة فقال يل: تركه أبو عبد  
 .هللا يعين البخاري

لم  ما رأيت مثل حممد بن إمساعيل، ومس  ل:وقال احلسني بن حممد بن عبيد املعروف ابلعج
لعجل: ورأيت أاب زرعة وأاب حامت  حافظ، ولكنه مل يبلغ مبلغ حممد بن إمساعيل. قال ا

يستمعان إليه، وكان أمة من األمم دينا فاضال حيسن كل شيء، وكان أعلم من حممد بن حيىي 
الذهلي بكذا وكذا، وقال عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي: قد رأيت العلماء ابحلرمني، 

ل، وقال أيضا: هو  شام، والعراق، فما رأيت فيهم أمجع من حممد بن إمساعيواحلجاز، وال
إن البخاري صححه  :أعلمنا، وأفقهنا، وأكثران طلبا. وسئل الدارمي عن حديث، وقيل له

فقال: حممد بن إمساعيل أبصر مين، وهو أكيس خلق هللا، عقل عن هللا ما أمر به وهنى عنه  
 قرأ حممد القرآن اشتغل قلبه، وبصره، ومسعه، وتفكر يف يف كتابه، وعلى لسان نبيه، إذا
 أمثاله، وعرف حالله من حرامه
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وقال أبو الطيب حامت بن منصور: كان حممد بن إمساعيل آية من آايت هللا يف بصره ونفاذه  
يف العلم، وقال أبو سهل حممود بن النضر الفقيه: دخلت البصرة، والشام، واحلجاز،  

هم، وقال اءها، فكلما جرى ذكر حممد بن إمساعيل فضلوه على أنفس والكوفة، ورأيت علم
أبو سهل أيضا: مسعت أكثر من ثالثني عاملا من علماء مصر يقولون: حاجتنا يف الدنيا  

النظر إىل حممد بن إمساعيل، وقال صاحل بن حممد جزرة: ما رأيت خراسانيا أفهم من حممد 
يث، قال: وكنت أستملي له ببغداد فبلغ من كان أحفظهم للحد :بن إمساعيل، وقال أيضا

عشرين ألفا، وسئل احلافظ أبو العباس الفضل بن العباس املعروف بفضلك حضر اجمللس 
الرازي: أميا أحفظ حممد بن إمساعيل، أو أبو زرعة ؟ فقال: مل أكن التقيت مع حممد بن 

جهدت كل اجلهد على إمساعيل فاستقبلين ما بني حلوان وبغداد، قال: فرجعت معه مرحلة و 
، وهو ذا أان أغرب على أيب زرعة عدد شعر رأسه،  أن أجيء حبديث ال يعرفه فما أمكنين

وقال حممد بن عبد الرمحن الدغويل: كتب أهل بغداد إىل حممد بن إمساعيل البخاري كتااب  
 .املسلمون خبري ما بقيت هلم وليس بعدك خري حني تفتقد  :فيه

ابحلديث   كر حممد بن إسحاق بن خزمية: ما حتت أدمي السماء أعلموقال إمام األئمة أبو ب
من حممد بن إمساعيل. وقال أبو عيسى الرتمذي: مل أر أعلم ابلعلل واألسانيد من حممد بن 

  .إمساعيل
وقال له مسلم: أشهد أنه ليس يف الدنيا مثلك، وقال أمحد بن سيار يف )اتريخ مرو(: حممد  

ر، العلم، وجالس الناس، ورحل يف احلديث، ومهر فيه، وأبصبن إمساعيل البخاري طلب 
  .وكان حسن املعرفة حسن احلفظ، وكان يتفقه

ذاك الكبش   :وقال أبو أمحد بن عدي: كان حيىي بن حممد بن صاعد إذا ذكر البخاري قال
النطاح. وقال أبو عمرو اخلفاف: حدثنا التقي النقي العامل الذي مل أر مثله حممد بن 

عشرين درجة، ومن قال فيه  يل، قال: وهو أعلم ابحلديث من أمحد وإسحاق وغريمها بإمساع
شيئا فعليه مين ألف لعنة، وقال أيضا: لو دخل من هذا الباب وأان أحدث مللئت منه رعبا،  

وقال عبد هللا بن محاد اآلملي: لوددت أين كنت شعرة يف جسد حممد بن إمساعيل، وقال 
  .منذ ستني سنة أحدا أفقه وال أورع من حممد بن إمساعيلسليمنب جماهد: ما رأيت 



441 
 

وقال موسى بن هارون احلمال احلافظ البغدادي: عندي لو أن أهل اإلسالم اجتمعوا على 
أن ينصبوا آخر مثل حممد بن إمساعيل ملا قدروا عليه، وقال عبد هللا بن حممد بن سعيد بن 

لدنيا مثل حممد بن إمساعيل يف املعرفة جعفر: مسعت العلماء ابلبصرة يقولون: ما يف ا
  .ال عبد هللا: وأان أقول قوهلموالصالح، مث ق

وقال احلافظ أبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد بن عقدة: لو أن رجال كتب ثالثني ألف  
  .حديث ملا استغىن عن )اتريخ حممد بن إمساعيل(

معرفة احلديث ومجعه، ولو قلت: إين وقال احلاكم أبو أمحد يف )الكىن(: كان أحد األئمة يف 
  .شبه تصنيفه يف احلسن واملبالغة لفعلتمل أر تصنيف أحد ي

فتحت ابب ثناء األئمة عليه ممن أتخر عن عصره لفين القرطاس ونفذت األنفاس، فذاك   ولو
حبر ال ساحل له، وإمنا ذكرت كالم ابن عقدة وأيب أمحد عنواان لذلك، وبعد ما تقدم من ثناء  

ك إمنا أثنوا مبا شاهدوا، ووصفوا  ر مشاخيه عليه ال حيتاج إىل حكاية من أتخر؛ ألن أولئكبا
ما علموا خبالف من بعدهم؛ فإن ثناءهم ووصفهم مبين على االعتماد على ما نقل إليهم، 

 .وبني املقامني فرق ظاهر، وليس العيان كاخلرب

وا ال ه   ى ال    سوى ذك  مج  م  األخبار الشا د  ل  ة ح ظه  وس ال  ذ نه  
 :ما ت دم

لبغدادي عن احلافظ أيب احلجاج املزي أن أاب الفتح الشيباين أخربه أخربان  أخربين أبو العباس ا
أبو اليمن الكندي ح وأخربين شيخ احلفاظ أبو الفضل بن العراقي أخربين حممد بن حممد بن 

نعم أخربان أبو الفرج عبد الرمحن بن  إبراهيم امليدومي أخربان أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد امل
قاال أخربان أبو منصور القزاز أخربان اخلطيب أبو بكر بن اثبت احلافظ علي بن اجلوزي 

حدثين حممد بن أيب احلسن الساحلي حدثنا أمحد بن احلسني الرازي مسعت أاب أمحد بن  
يل البخاري قدم عدي احلافظ يقول: مسعت عدة مشايخ ببغداد يقولون: إن حممد بن إمساع

، وأرادوا امتحان حفظه، فعمدوا إىل مائة حديث  بغداد فسمع به أصحاب احلديث فاجتمعوا
فقلبوا متوهنا وأسانيدها، وجعلوا منت هذا اإلسناد إلسناد آخر، وإسناد هذا املنت ملنت آخر،  

ا ودفعوها إىل عشرة أنفس لكل رجل عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضروا اجمللس أن يلقو 
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وا وحضر مجاعة من الغرابء من ذلك على البخاري، وأخذوا عليه املوعد للمجلس، فحضر 
  .أهل خراسان وغريهم، ومن البغداديني

فلما اطمأن اجمللس أبهله انتدب رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك األحاديث،  
خاري يقول: ال فقال البخاري: ال أعرفه، فما زال يلقي عليه واحدا واحدا حىت فرغ، والب

لتفت بعضهم إىل بعض، ويقولون: فهم الرجل، ومن  أعرفه. فكان العلماء ممن حضر اجمللس ي
كان مل يدر القصة يقضي على البخاري ابلعجز والتقصري وقلة احلفظ، مث انتدب رجل من 

العشرة أيضا فسأله عن حديث من تلك األحاديث املقلوبة، فقال: ال أعرفه، فسأله عن آخر  
من عشرته، والبخاري يقول: ال   ل: ال أعرفه، فلم يزل يلقي عليه واحدا واحدا حىت فرغفقا

أعرفه، مث انتدب الثالث والرابع إىل متام العشرة، حىت فرغوا كلهم من إلقاء تلك األحاديث 
 .املقلوبة، والبخاري ال يزيدهم على: ال أعرفه

ا حديثك األول فقلت كذا، وصوابه كذا،  فلما علم أهنم قد فرغوا التفت إىل األول، فقال: أم
الثاين كذا، وصوابه كذا، والثالث والرابع على الوالء، حىت أتى على متام العشرة، فرد  وحديثك 

كل منت إىل إسناده، وكل إسناد إىل متنه، وفعل ابآلخرين مثل ذلك، فأقر الناس له ابحلفظ،  
  .وأذعنوا له ابلفضل

ا، بل لعجب من رده اخلطأ إىل الصواب؛ فإنه كان حافظقلت: هنا خيضع للبخاري، فما ا
  .العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة

وروينا عن أيب بكر الكلوذاين قال: ما رأيت مثل حممد بن إمساعيل كان أيخذ الكتاب من 
سبق ما العلم فيطلع عليه اطالعة فيحفظ عامة أطراف األحاديث من مرة واحدة، وقد 

لبصرة معه، وكونه كان حيفظ ما يسمع وال يكتب،  حكاه حاشد بن إمساعيل يف أايم طلبهم اب
وقال أبو األزهر: كان بسمرقند أربعمائة حمدث، فتجمعوا وأحبوا أن يغالطوا حممد بن  

إمساعيل فأدخلوا إسناد الشام يف إسناد العراق، وإسناد العراق يف إسناد الشام، وإسناد احلرم 
 .ا عليه بسقطةإسناد اليمن، فما استطاعوا مع ذلك أن يتعلقو  يف

وقال غنجار يف )اترخيه( مسعت أاب القاسم منصور بن إسحاق بن إبراهيم األسدي يقول:  
مسعت أاب حممد عبد هللا بن حممد بن إبراهيم يقول: مسعت يوسف بن موسى املروزي يقول:  
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ي: اي أهل العلم لقد قدم حممد بن إمساعيل كنت ابلبصرة يف جامعها إذ مسعت مناداي يناد
خاري فقاموا إليه، وكنت معهم فرأينا رجال شااب ليس يف حليته بياض، فصلى خلف  الب

األسطوانة فلما فرغ أحدقوا به، وسألوه أن يعقد هلم جملسا لإلمالء فأجاهبم إىل ذلك، فقام 
م حممد بن إمساعيل البخاري  املنادي اثنيا يف جامع البصرة، فقال: اي أهل العلم لقد قد

جملس اإلمالء فأجاب أبن جيلس غدا يف موضع كذا، فلما كان ابلغد  فسألناه أبن يعقد 
حضر احملدثون، واحلفاظ، والفقهاء، والنظارة، حىت اجتمع قريب من كذا كذا ألف نفس،  

ب، وقد فجلس أبو عبد هللا لإلمالء فقال قبل أن أيخذ يف اإلمالء: اي أهل البصرة أان شا 
عن أهل بلدكم تستفيدوهنا _ يعين ليست  سألتموين أن أحدثكم، وسأحدثكم أبحاديث

عندكم _ قال: فتعجب الناس من قوله، فأخذ يف اإلمالء فقال: حدثنا عبد هللا بن عثمان  
حدثنا أيب عن شعبة عن منصور وغريه عن سامل  :بن جبلة بن أيب رواد العتكي بلديكم قال

 عليه وسلم فقال: اي  أنس بن مالك أن أعرابيا جاء إىل النيب صلى هللابن أيب اجلعد عن 
رسول هللا الرجل حيب القوم، احلديث، مث قال: هذا ليس عندكم عن منصور إمنا هو عندكم 

عن غري منصور، قال يوسف بن موسى: فأملى عليهم جملسا من هذا النسق يقول يف كل 
فأما من رواية فالن يعين اليت يسوقها فليست روى فالن هذا احلديث عندكم كذا،  :حديث

  .ندكمع
وقال محدويه بن اخلطاب: ملا قدم البخاري قدمته األخرية من العراق، وتلقاه من تلقاه من 

الناس، وازدمحوا عليه، وابلغوا يف بره قيل له يف ذلك، فقال: كيف لو رأيتم يوم دخولنا  
  .ها يوسف بن موسىكأنه يشري إىل قصة دخوله اليت ذكر   ؟ ةالبصر 

ازي عن جده أن احلافظ أاب القاسم بن عساكر أخربهم أخربان  أنبئت عن أيب نصر بن الشري 
إمساعيل بن أيب صاحل أنبأان أبو بكر بن خلف أخربان احلاكم أبو عبد هللا )ح( وقرأته عاليا  

فظ أيب على أيب بكر الفرضي عن القاسم بن مظفر أخربان علي بن احلسني بن علي عن احلا
ال: أخربان أبو بكر بن خلف قال ابن انصر إجازة:  الفضل بن انصر، وأيب الفضل امليهين قا

أخربان احلاكم قال: حدثين أبو سعيد أمحد بن حممد النسوي حدثين أبو حسان مهيب بن  
سليم مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول: اعتللت بنيسابور علة خفيفة وذلك يف شهر  
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أفطرت اي أاب عبد هللا،  إسحاق بن راهويه يف نفر من أصحابه فقال يل:  رمضان فعادين
فقلت: نعم، فقال: يعين تعجلت يف قبول الرخصة. فقلت: أخربان عبدان عن ابن املبارك عن 
ابن جريج قال: قلت لعطاء: من أي املرض أفطر؟ قال: من أي مرض كان، كما قال هللا عز  

،  [ قال البخاري: مل يكن هذا عند إسحاق184قرة: وجل: }فمن كان منكم مريضا{ ]الب
وقال حممد بن أيب حامت الوراق: مسعت حممد بن إمساعيل يقول: لو نشر بعض اسنادي  

  .هؤالء مل يفهموا كيف صنفت )التاريخ(، وال عرفوه، مث قال: صنفته ثالث مرات 
رب حديث مسعته وقال أحيد بن أيب جعفر وايل خبارى: قال يل حممد بن إمساعيل يوما: 

ث مسعته ابلشام كتبته مبصر، فقلت له: اي أاب عبد هللا  ابلبصرة كتبته ابلشام، ورب حدي
بتمامه فسكت، وقال سليم بن جماهد: قال يل حممد بن إمساعيل: ال أجيء حبديث عن 

الصحابة والتابعني إال عرفت مولد أكثرهم، ووفاهتم، ومساكنهم، ولست أروي حديثا من  
أحفظ ذلك عن كتاب هللا وسنة   ابة والتابعني يعين من املوقوفات إال وله أصلحديث الصح

 .رسوله
وقال علي بن احلسني بن عاصم البيكندي: قدم علينا حممد بن إمساعيل فقال له رجل من 
أصحابنا: مسعت إسحاق بن راهويه يقول: كأين أنظر إىل سبعني ألف حديث من كتايب، 

ىل مائيت ألف  أو تعجب من هذا؟ لعل يف هذا الزمان من ينظر إفقال له حممد بن إمساعيل: 
  .حديث من كتابه، وإمنا عىن نفسه

وقال حممد بن محدويه: مسعت البخاري يقول: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، وأحفظ  
مائيت ألف حديث غري صحيح، وقال وراقه: مسعته يقول: ما منت البارحة حىت عددت كم  

لو قيل يل:  حلديث، فإذا حنو مائيت ألف حديث، وقال أيضا: أدخلت يف تصانيفي من ا
شيء ملا قمت حىت أروي عشرة آالف حديث يف الصالة خاصة، وقال أيضا: قلت له: 
حتفظ مجيع ما أدخلت يف مصنفاتك؟ فقال: ال خيفى علي مجيع ما فيها، وصنفت مجيع  

 خلوة هل من دواء  كتيب ثالث مرات، قال: وبلغين أنه شرب البالذر فقلت له مرة يف
أقبل علي فقال: ال أعلم شيئا أنفع للحفظ من هنمة الرجل،  للحفظ؟ فقال: ال أعلم، مث 

ومداومة النظر، وقال: أقمت ابملدينة بعد أن حججت سنة جردا أكتب احلديث، قال:  
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وأقمت ابلبصرة مخس سنني معي كتيب أصنف، وأحج، وأرجع من مكة إىل البصرة، قال: وأان  
، وقال البخاري: تذكرت يوما ن يبارك هللا تعاىل للمسلمني يف هذه املصنفاتأرجو أ

أصحاب أنس فحضرين يف ساعة ثالمثائة نفس، وما قدمت على شيخ إال كان انتفاعه يب 
 .أكثر من انتفاعي به

وقال وراقه: عمل كتااب يف )اهلبة( فيه حنو مخسمائة حديث، وقال: ليس يف كتاب وكيع يف 
ارك مخسة أو حنوها، وقال أيضا: ما   حديثان مسندان أو ثالثة، ويف كتاب ابن املب)اهلبة( إال

جلست للتحديث حىت عرفت الصحيح من السقيم، وحىت نظرت يف كتب أهل الرأي، وما  
تركت ابلبصرة حديثا إال كتبته، قال: ومسعته يقول: ال أعلم شيئا حيتاج إليه إال وهو يف  

محدون    له: ميكن معرفة ذلك ! قال: نعم، وقال أمحد بنفقلت  :الكتاب والسنة، قال
احلافظ: رأيت البخاري يف جنازة، وحممد بن حيىي الذهلي يسأله عن األمساء والعلل والبخاري 

  . [1مير فيه مثل السهم، كأنه يقرأ: }قل هو هللا أحد{ ]اإلخالص: 
ن جعفر بن علي مكاتبة وقرأت على عبد هللا بن حممد املقدسي عن أمحد بن نعمة شفاها ع

 أبو الفتح املالكي أخربان أبو يعلى اخلليل بن عبد هللا احلافظ أن السلفي أخربهم أخربان
أخربين أبو حممد املخلدي يف كتابه أخربان أبو حامد األعمشي احلافظ قال: كنا يوما عند  

يد هللا بن  حممد بن إمساعيل البخاري بنيسابور فجاء مسلم بن احلجاج فسأله عن حديث عب
بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سرية ومعنا أبو  عمر عن أيب الزبري عن جابر قال: »

عبيدة « احلديث بطوله، فقال البخاري: حدثنا ابن أيب أويس حدثين أخي عن سليمان بن  
بالل عن عبيد هللا، فذكر احلديث بتمامه، قال: فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن حممد  

عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب  بن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أيب صاحلعن ا
صلى هللا عليه وسلم قال: »كفارة اجمللس إذا قام العبد أن يقول: سبحانك اللهم وحبمدك، 
أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك« فقال له مسلم يف الدنيا أحسن من هذا  

إلسناد يف  وسى بن عقبة عن سهيل بن أيب صاحل تعرف هبذا ااحلديث: ابن جريج عن م
الدنيا حديثا ؟ فقال حممد بن إمساعيل: إال أنه معلول، فقال مسلم: ال إله إال هللا، وارتعد،  
أخربين به، فقال: »اسرت ما سرت هللا«، هذا حديث جليل رواه الناس عن حجاج بن حممد  
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د أن يبكي، فقال: اكتب إن كان وال بد: حدثنا  عن ابن جريج، فأحل عليه وقبل رأسه، وكا
موسى بن إمساعيل حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن عون بن عبد هللا قال: قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »كفارة اجمللس«. فقال له مسلم: ال يبغضك إال حاسد،  
  .وأشهد أنه ليس يف الدنيا مثلك 

ا البيهقي  )اتريخ نيسابور( عن أيب حممد املخلدي، ورواه وهكذا روى احلاكم هذه القصة يف
مسعت أاب نصر أمحد بن حممد   :يف )املدخل( عن احلاكم أيب عبد هللا على سياق آخر قال

الوراق يقول: مسعت أمحد بن محدون القصار، وهو أبو حامد األعمشي يقول: مسعت مسلم  
نيه، وقال: دعين حىت أقبل رجليك اي  بن احلجاج، وجاء إىل حممد بن إمساعيل فقبل بني عي

ستاذين، وسيد احملدثني، وطبيب احلديث يف علله، حدثك حممد بن سالم حدثنا  أستاذ األ
خملد بن يزيد أخربان ابن جريج حدثين موسى بن عقبة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن 

وحدثنا   :ن إمساعيلأيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف كفارة اجمللس فقال حممد ب
 قاال: حدثنا حجاج بن حممد عن ابن جريج قال: حدثين أمحد بن حنبل وحيىي بن معني

موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: »كفارة 
اجمللس أن يقول إذا قام من جملسه: سبحانك ربنا وحبمدك« فقال حممد بن إمساعيل: هذا 

ثا غري هذا إال أنه معلول، حدثنا به موسى  يث مليح وال أعلم هبذا اإلسناد يف الدنيا حديحد
بن إمساعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن عون بن عبد هللا قوله، قال حممد بن إمساعيل: 

  .هذا أوىل، وال يذكر ملوسى بن عقبة مسندا عن سهيل
د أخصر من هذا السياق، وقال يف آخرها  ورواها احلاكم يف )علوم احلديث( له هبذا اإلسنا

وهوما، فإنه قال فيه: إن البخاري قال: ال أعلم يف الباب غري هذا احلديث الواحد،  كالما م
ومل يقل البخاري ذلك، وإمنا قال ما تقدم، وال يتصور وقوع هذا من البخاري مع معرفته مبا 

  .اب يف الباب من األحاديث، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم ابلصو 

 . ال  ول األوىل وغري ا ذك  فضا   اجلامع ال ح ح سوى ما ت دم   
قال أبو اهليثم الكشميهين: مسعت الفربري يقول: مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول: ما  
وضعت يف )كتاب الصحيح( حديثا إال اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتني، وعن البخاري 
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ث يف ست عشرة سنة، وجعلته حجة فيما بيين  قال: صنفت اجلامع من ستمائة ألف حدي
هللا. وقال أبو سعد اإلدريسي: أخربان سليمان بن داود اهلروي مسعت عبد هللا بن حممد   وبني

بن هاشم يقول: قال عمر بن حممد بن جبري البجريي: مسعت حممد بن إمساعيل يقول: 
 استخرت هللا تعاىل  صنفت كتايب اجلامع يف املسجد احلرام، وما أدخلت فيه حديثا حىت

  .هوصليت ركعتني وتيقنت صحت
قلت: اجلمع بني هذا وبني ما تقدم أنه كان يصنفه يف البالد، أنه ابتدأ تصنيفه وترتيبه وأبوابه  

يف املسجد احلرام، مث كان خيرج األحاديث بعد ذلك يف بلده وغريها، ويدل عليه قوله: إنه  
عة مبكة هذه املدة كلها، وقد روى ابن عدي عن مجاأقام فيه ست عشرة سنة، فإنه مل جياور 

من املشايخ أن البخاري حول تراجم جامعه بني قرب النيب صلى هللا عليه وسلم ومنربه، وكان  
  .يصلي لكل ترمجة ركعتني

قلت: وال ينايف هذا أيضا ما تقدم؛ ألنه حيمل على أنه يف األول كتبه يف املسودة وهنا حوله  
وراق البخاري يقول: رأيت  ملبيضة، وقال الفربري: مسعت حممد بن أيب حامتمن املسودة إىل ا

البخاري يف املنام خلف النيب صلى هللا عليه وسلم والنيب صلى هللا عليه وسلم ميشي، فكلما  
رفع النيب صلى هللا عليه وسلم قدمه وضع أبو عبد هللا قدمه يف ذلك املوضع. وقال اخلطيب: 

ول: مسعت جنم بن فضيل  ليين أخربان أبو أمحد بن عدي مسعت الفربري يقأنبأان أبو سعد املا
وكان من أهل الفهم يقول: رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يف املنام خرج من قرية، والبخاري  

ميشي خلفه، فكان النيب صلى هللا عليه وآله وسلم إذا خطا خطوة خيطو حممد ويضع قدمه 
رجاين من وكتب إىل علي بن حممد اجل :ه وسلم، قال اخلطيبعلى خطوة النيب صلى هللا علي

أصبهان أنه مسع حممد بن مكي يقول: مسعت الفربري يقول: رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم  
  .يف النوم فقال يل: أين تريد؟ فقلت: أريد حممد بن إمساعيل، فقال: أقرئه مين السالم

ما قرأان على فاطمة وعائشة بنيت حممد بن عبد  وقال شيخ اإلسالم أبو إمساعيل اهلروي _ في
اهلادي أن أمحد بن أيب طالب أخربهم عن عبد هللا بن عمر بن علي أن أاب الوقت أخربهم 

عنه مساعا _: أخربان أمحد بن حممد بن إمساعيل اهلروي مسعت خالد بن عبد هللا املروزي  
اب زيد املروزي يقول: كنت انئما  اب سهل حممد بن أمحد املروزي يقول: مسعت أيقول: مسعت أ
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بني الركن واملقام فرأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يف املنام فقال يل: اي أاب زيد إىل مىت تدرس  
جامع حممد بن   :كتاب الشافعي وال تدرس كتايب؟ فقلت: اي رسول هللا، وما كتابك؟ قال

  .إمساعيل
بد الغين بن سعيد حدثنا أبو الفضل اخلطيب: حدثين حممد بن علي الصوري حدثنا عوقال 

جعفر بن الفضل أخربان حممد بن موسى بن يعقوب بن املأمون قال: سئل أبو عبد الرمحن 
النسائي عن العالء وسهيل، فقال: مها خري من فليح، ومع هذا فما يف هذه الكتب كلها 

ي كتاب ملا صنف البخار  :ل. وقال أبو جعفر العقيليأجود من كتاب حممد بن إمساعي
الصحيح عرضه على ابن املديين، وأمحد بن حنبل، وحيىي بن معني وغريهم، فاستحسنوه 

وشهدوا له ابلصحة إال أربعة أحاديث. قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري، وهي 
  .صحيحة

إلمام، فإنه الذي ألف األصول، وبني  وقال احلاكم أبو أمحد: رحم هللا حممد بن إمساعيل ا
وكل من عمل بعده فإمنا أخذه من كتابه كمسلم فرق أكثر كتابه يف كتابه، وجتلد فيه  للناس،

حق اجلالدة حيث مل ينسبه إليه، وقال أبو احلسن الدارقطين احلافظ: لوال البخاري ملا راح  
مل عليه مستخرجا، وزاد فيه  مسلم وال جاء. وقال أيضا: إمنا أخذ مسلم كتاب البخاري فع

 .أحاديث

وقع   نه و ني ال       م ألة ال  ظ  وما ح   له م  احملنة   بب ذلك    ذك  ما
 .و  اءته مما  ن ب  ل ه م  ذلك

قال احلاكم أبو عبد هللا يف )اترخيه(: قدم البخاري نيسابور سنة مخسني ومائتني فأقام هبا مدة  
حممد بن  حممد بن حامد البزاز يقول: مسعت احلسن بن حيدث على الدوام، قال: فسمعت 

جابر يقول: مسعت حممد بن حيىي الذهلييقول: اذهبوا إىل هذا الرجل الصاحل العامل فامسعوا 
منه، قال: فذهب الناس إليه فأقبلوا على السماع منه حىت ظهر اخللل يف جملس حممد بن  

  .فتكلم فيه بعد ذلك  :حيىي، قال
ملا قدم حممد بن إمساعيل  محد بن حممود: مسعت مسلم بن احلجاج يقول: وقال حامت بن أ

نيسابور ما رأيت واليا وال عاملا فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به، استقبلوه من مرحلتني من 
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البلد أو ثالث، وقال حممد بن حيىي الذهلي يف جملسه: من أراد أن يستقبل حممد بن إمساعيل 
نيسابور فدخل البلد فنزل  تقبله، فاستقبله حممد بن حيىي وعامة علماءغدا فليستقبله فإين أس

 دار البخاريني. 
فقال لنا حممد بن حيىي: ال تسألوه عن شيء من الكالم، فإنه إن أجاب خبالف ما حنن عليه 
وقع بيننا وبينه، ومشت بنا كل انصيب ورافضي وجهمي ومرجئ خبراسان، قال: فازدحم الناس  

ن اليوم الثاين أو الثالث من يوم مساعيل حىت امتألت الدار والسطوح، فلما كاعلى حممد بن إ
قدومه قام إليه رجل فسأله عن اللفظ ابلقرآن، فقال: أفعالنا خملوقة وألفاظنا من أفعالنا. قال:  
فوقع بني الناس اختالف، فقال بعضهم: قال: لفظي ابلقرآن خملوق، وقال بعضهم: مل يقل، 

اجتمع أهل الدار  ذلك اختالف حىت قام بعضهم إىل بعض، قال: ففوقع بينهم يف 
فأخرجوهم، وقال أبو أمحد بن عدي: ذكر يل مجاعة من املشايخ أن حممد بن إمساعيل ملا ورد  
نيسابور واجتمع الناس عنده حسده بعض شيوخ الوقت، فقال ألصحاب احلديث: إن حممد  

  حضر اجمللس قام إليه رجل فقال: اي أاب عبدبن إمساعيل يقول: لفظي ابلقرآن خملوق، فلما 
هللا ما تقول يف اللفظ ابلقرآن خملوق هو أو غري خملوق؟ فأعرض عنه البخاري ومل جيبه ثالاث،  

فأحل عليه، فقال البخاري: القرآن كالم هللا غري خملوق، وأفعال العباد خملوقة، واالمتحان  
  .ن خملوقبدعة، فشغب الرجل، وقال: قد قال: لفظي ابلقرآ

أيب اهليثم حدثنا الفربري قال: مسعت حممد بن إمساعيل وقال احلاكم: حدثنا أبو بكر بن 
يقول: إن أفعال العباد خملوقة، فقد حدثنا علي بن عبد هللا حدثنا مروان بن معاوية حدثنا  

  أبو مالك عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »إن هللا يصنع كل
 بن سعيد يعين أاب قدامة السرخسي يقول: ما  صانع وصنعته« قال البخاري: ومسعت عبيد هللا

زلت أمسع أصحابنا يقولون: أفعال العباد خملوقة، قال حممد بن إمساعيل: حركاهتم، وأصواهتم،  
وأكساهبم، وكتابتهم خملوقة، فأما القرآن املبني املثبت يف املصاحف املوعى يف القلوب فهو  

و آايت بينات يف صدور الذين أوتوا العلم{ م هللا غري خملوق، قال هللا تعاىل: }بل هكال
  .[ قال: وقال إسحاق بن راهويه: أما األوعية فمن يشك أهنا خملوقة49]العنكبوت: 

وقال أبو حامد بن الشرقي: مسعت حممد بن حيىي الذهلي يقول: القرآن كالم هللا غري خملوق، 



450 
 

ومن ذهب بعد هذا إىل  قرآن خملوق فهو مبتدع وال جيالس وال يكلم،ومن زعم لفظي ابل
  .حممد بن إمساعيل فاهتموه، فإنه ال حيضر جملسه إال من كان على مذهبه

وقال احلاكم: وملا وقع بني البخاري وبني الذهلي يف مسألة اللفظ انقطع الناس عن البخاري 
ي: أال من قال ابللفظ فال حيل له أن  إال مسلم بن احلجاج وأمحد بن سلمة، فقال الذهل 

جملسنا، فأخذ مسلم رداءه فوق عمامته وقام على رؤوس الناس فبعث إىل الذهلي  حيضر 
  .مجيع ما كان كتبه عنه على ظهر محال

قلت: وقد أنصف مسلم فلم حيدث يف كتابه عن هذا وال عن هذا، وقال احلاكم أبو عبد  
دخلت قول: مسعت أمحد بن سلمة النيسابوري يقول: هللا: مسعت حممد بن صاحل بن هانئ ي

على البخاري فقلت: اي أاب عبد هللا إن هذا رجل مقبول خبراسان خصوصا يف هذه املدينة،  
وقد جل يف هذا األمر حىت ال يقدر أحد منا أن يكلمه فيه فما ترى ؟ قال: فقبض على 

باد، اللهم إنك تعلم أين مل أرد املقام  حليته، مث قال: وأفوض أمري إىل هللا، إن هللا بصري ابلع
يسابور أشرا وال بطرا، وال طلبا للرايسة، وإمنا أبت علي نفسي الرجوع إىل الوطن لغلبة بن

املخالفني، وقد قصدين هذا الرجل حسدا ملا آاتين هللا ال غري، مث قال يل: اي أمحد إين خارج 
ن احلافظ أيب عبد هللا بن األخرم قال: غدا ليتخلصوا من حديثه ألجلي، وقال احلاكم أيضا ع

قام مسلم بن احلجاج وأمحد بن سلمة من جملس حممد بن حيىي بسبب البخاري. قال   ملا
  .الذهلي: ال يساكنين هذا الرجل يف البلد. فخشي البخاري وسافر

وقال غنجار يف )اتريخ خبارى(: حدثنا خلف بن حممد قال: مسعت أاب عمرو أمحد بن نصر  
أيب إسحاق القرشي ومعنا حممد بن نصر   ابوري اخلفاف بنيسابور يقول: كنا يوما عندالنيس 

املروزي فجرى ذكر حممد بن إمساعيل فقال حممد بن نصر: مسعته يقول: من زعم أين قلت: 
لفظي ابلقرآن خملوق فهو كذاب؛ فإين مل أقله. فقلت له: اي أاب عبد هللا قد خاض الناس يف  

ت البخاري فذاكرته بشيء  : ليس إال ما أقول لك، قال أبو عمرو: فأتيهذا فأكثروا، فقال
من احلديث حىت طابت نفسه، فقلت: اي أاب عبد هللا ههنا من حيكي عنك أنك تقول: 

لفظي ابلقرآن خملوق، فقال: اي أاب عمرو احفظ عين: من زعم من أهل نيسابور، ومسى غريها 
إال أين  ي ابلقرآن خملوق، فهو كذاب؛ فإين مل أقله،من البلدان بالدا كثرية، أنين قلت: لفظ
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  .قلت: أفعال العباد خملوقة
وقال احلاكم: مسعت أاب الوليد حسان بن حممد الفقيه يقول: مسعت حممد بن نعيم يقول: 

قول وعمل، ويزيد   :سألت حممد بن إمساعيل ملا وقع يف شأنه ما وقع عن اإلميان. فقال
 عليه وسلم أبو   غري خملوق، وأفضل أصحاب رسول هللا صلى هللاوينقص، والقرآن كالم هللا

 .بكر، مث عمر، مث عثمان، مث علي، على هذا حييت وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء هللا

 .ذك  ت ان  ه  وال وا   نه
تقدم ذكر )اجلامع الصحيح(، وذكر الفربري أنه مسعه منه تسعون ألفا، وأنه مل يبق من يرويه  

ده بتسع سنني أبو طلحة منصور بن  طلق ذلك بناء على ما يف علمه، وقد أتخر بعغريه، وأ
حممد بن علي بن قرينة البزدوي، وكانت وفاته سنة تسع وعشرين وثلثمائة، ذكر ذلك من  

كونه روى اجلامع الصحيح عن البخاري أبو نصر بن ماكوال وغريه، ومن رواة اجلامع أيضا 
عة من آخره رواها  زة: إبراهيم بن معقل النسفي، وفاته منه قطممن اتصلت لنا روايته ابإلجا

ابإلجازة، وكذلك محاد بن شاكر النسوي، والرواية اليت اتصلت ابلسماع يف هذه األعصار 
  .وما قبلها هي: رواية حممد بن يوسف بن مطر بن صاحل بن بشر الفربري

د بن اجلليل ابجليم البزار. و)رفع  ومن تصانيفه أيضا )األدب املفرد(، يرويه عنه أمحد بن حمم
يف الصالة(، و)القراءة خلف اإلمام(، يرويهما عنه حممود بن إسحاق اخلزاعي، وهو  اليدين 

آخر من حدث عنه ببخارى، و)بر الوالدين(، يرويه عنه حممد بن دلويه الوراق. و)التاريخ  
ن حممد بن سهل الفسوي الكبري( يرويه عنه أبو أمحد حممد بن سليمان بن فارس، وأبو احلس 

األوسط(، يرويه عنه عبد هللا بن أمحد بن عبد السالم اخلفاف، وزجنويه  وغريمها. و)التاريخ 
بن حممد اللباد، و)التاريخ الصغري(، يرويه عنه عبد هللا بن حممد بن عبد الرمحن األشقر، 

ي أيضا، و)كتاب  و)خلق أفعال العباد(، يرويه عنه يوسف بن رحيان بن عبد الصمد، والفربر 
شر حممد بن أمحد بن محاد الدواليب، وأبو جعفر مسبح بن سعيد،  الضعفاء(، يرويه عنه أبو ب 

  .وآدم بن موسى اخلواري، وهذه التصانيف موجودة مروية لنا ابلسماع، أو ابإلجازة
ومن تصانيفه أيضا )اجلامع الكبري( ذكره ابن طاهر، و)املسند الكبري(، و)التفسري الكبري(  

دارقطين يف )املؤتلف واملختلف( يف ترمجة كيسة،  ذكره الفربري، وكتاب )األشربة(، ذكره ال
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وكتاب )اهلبة(، ذكره وراقه كما تقدم، و)أسامي الصحابة( ذكره أبو القاسم ابن منده، وأنه  
من طريق ابن فارس عنه، وقد نقل منه أبو القاسم البغوي الكبري يف )معجم الصحابة(   يرويه

كتاب )الوحدان( له، وهو من ليس له إال    له، وكذا ابن منده يف )املعرفة(، ونقل أيضا من
حديث واحد من الصحابة، وكتاب )املبسوط(، ذكره اخلليلي يف )اإلرشاد(، وأن مهيب بن 

اب )العلل(، ذكره أبو القاسم ابن منده أيضا، وأنه يرويه عن حممد بن  سليم رواه عنه، وكت
اب )الكىن(، ذكره احلاكم أبو  عبد هللا بن محدون عن أيب حممد عبد هللا بن الشرقي عنه، وكت

  .أمحد، ونقل منه، وكتاب )الفوائد(، ذكره الرتمذي يف أثناء كتاب املناقب من )جامعه(
د هللا بن حممد املسندي، وعبد هللا بن منري، وإسحاق بن أمحد  وممن روى عنه من مشاخيه عب

حامت الرازاين،    السرماري، وحممد بن خلف بن قتيبة وحنوهم، ومن أقرانه أبو زرعة وأبو
وإبراهيم احلريب، وأبو بكر بن أيب عاصم، وموسى بن هارون احلمال، وحممد بن عبد هللا  

وحممد بن قتيبة البخاري، وأبو بكر األعني، مطني، وإسحاق بن أمحد بن زيرك الفارسي،  
ومن الكبار اآلخذين عنه من احلفاظ صاحل بن حممد امللقب جزرة، ومسلم بن احلجاج، وأبو 

الفضل أمحد بن سلمة، وأبو بكر بن إسحاق بن خزمية، وحممد بن نصر املروزي، وأبو عبد  
، وتلمذ له وأكثر من الرمحن النسائي، وروى أيضا عن رجل عنه، وأبو عيسى الرتمذي

االعتماد عليه، وعمر بن حممد البجريي، وأبو بكر بن أيب الدنيا، وأبو بكر البزار، وحسني 
يعقوب بن يوسف بن األخرم، وعبد هللا بن حممد بن انجية، وسهل بن  بن حممد القباين، و 

مد بن مجعة،  شاذويه البخاري، وعبيد هللا بن واصل، والقاسم بن زكراي املطرز، وأبو قريش حم
وحممد بن حممد بن سليمان الباغندي، وإبراهيم بن موسى اجلوزي، وعلي بن العباس  

ر أمحد بن حممد بن صدقة البغدادي، وإسحاق بن  املقانعي، وأبو حامد األعمشي، وأبو بك
داود الصواف، وحاشد بن إمساعيل البخاري، وحممد بن عبد هللا بن اجلنيد، وحممد بن 

، وجعفر بن حممد النيسابوري، وأبو بكر بن أيب داود، وأبو القاسم البغوي،  موسى النهرتريي
ن إمساعيل احملاملي البغدادي،  وأبو حممد بن صاعد، وحممد بن هارون احلضرمي، واحلسني ب

 .وهو آخر من حدث عنه ببغداد



453 
 

 . ذك  ر و ه  ىل خبارى  وما وقع   نه و ني  مري ا  وما ات     لك م  وفاته
د بن منصور الشريازي: ملا رجع أبو عبد هللا البخاري إىل خبارى نصبت له القباب قال أمح

مل يبق مذكور، ونثر عليه الدراهم  على فرسخ من البلد، واستقبله عامة أهل البلد، حىت
والداننري، فبقي مدة، مث وقع بينه وبني األمري فأمره ابخلروج من خبارى، فخرج إىل بيكند.  

رخيه(: مسعت أمحد بن حممد بن عمر يقول: مسعت بكر بن منري يقول: وقال غنجار يف )ات
ل أن امحل إيل كتاب بعث األمري خالد بن أمحد الذهلي وايل خبارى إىل حممد بن إمساعي

)اجلامع(، و)التاريخ( ألمسع منك، فقال حممد بن إمساعيل لرسوله: قل له: إين ال أذل العلم  
فإن كانت له حاجة إىل شيء منه فليحضرين يف مسجدي، وال أمحله إىل أبواب السالطني، 

هللا   أو يف داري، فإن مل يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعين من اجمللس ليكون يل عذر عند
 .يوم القيامة أين ال أكتم العلم، قال: فكان سبب الوحشة بينهما هذا

عمرو يقول: كان   وقال احلاكم: مسعت حممد بن العباس الضيب يقول: مسعت أاب بكر بن أيب
سبب مفارقة أيب عبد هللا البخاري البلد أن خالد بن أمحد خليفة آل طاهر سأله أن حيضر 

اجلامع(( على أوالده فامتنع من ذلك، وقال: ال يسعين أن أخص  منزله فيقرأ )التاريخ(، و)
ارى فاستعان خالد حبريث بن أيب الورقاء وغريه من أهل خب . ابلسماع قوما دون قوم آخرين

حىت تكلموا يف مذهبه، فنفاه عن البلد. قال: فدعا عليهم فقال: اللهم أرهم ما قصدوين به 
فأما خالد فلم أيت عليه إال أقل من شهر حىت ورد أمر  يف أنفسهم وأوالدهم وأهاليهم، قال: 

الظاهرية أبن ينادى عليه، فنودي عليه وهو على أاتن وأشخص على إكاف مث صار عاقبة  
 الذل واحلبس، وأما حريث بن أيب الورقاء فإنه ابتلي يف أهله فرأى فيها ما جيل عن أمره إىل

  . فيهم البالايالوصف، وأما فالن فإنه ابتلي أبوالده فأراه هللا 
وقال ابن عدي: مسعت عبد القدوس بن عبد اجلبار يقول: خرج البخاري إىل خرتنك قرية  

عندهم، قال: فسمعته ليلة من الليايل وقد فرغ من  من قرى مسرقند، وكان له هبا أقرابء فنزل
ل: صالة الليل يقول يف دعائه: اللهم قد ضاقت علي األرض مبا رحبت فاقبضين إليك، قا

  .فما مت الشهر حىت قبضه هللا
وقال حممد بن أيب حامت الوراق: مسعت غالب بن جربيل، وهو الذي نزل عليه البخاري 
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ا فمرض حىت وجه إليه رسول من أهل مسرقند يلتمسون منه  خبرتنك يقول: إنه أقام أايم
وة أو  اخلروج إليهم، فأجاب وهتيأ للركوب ولبس خفيه وتعمم، فلما مشى قدر عشرين خط

حنوها إىل الدابة لريكبها وأان آخذ بعضده قال: أرسلوين فقد ضعفت، فأرسلناه فدعا بدعوات 
لنا: كفنوين يف ثالثة أثواب ليس فيها   مث اضطجع فقضى، مث سال منه عرق كثري، وكان قال

قميص وال عمامة، قال: ففعلنا، فلما أدرجناه يف أكفانه وصلينا عليه ووضعناه يف حفرته فاح 
من تراب قربه رائحة طيبة كاملسك، ودامت أايما، وجعل الناس خيتلفون إىل القرب أايما  

  .أيخذون من ترابه إىل أن جعلنا عليه خشبا مشبكا
طيب: أخربان علي بن أيب حامد يف كتابه أخربان حممد بن حممد بن مكي مسعت وقال اخل

 عليه وسلم يف النوم ومعه مجاعة  عبد الواحد بن آدم الطواويسي يقول: رأيت النيب صلى هللا
من أصحابه وهو واقف يف موضع، فسلمت عليه فرد علي السالم، فقلت: ما وقوفك هنا اي  

د بن إمساعيل، قال: فلما كان بعد أايم بلغين موته فنظرت فإذا  رسول هللا؟ قال: أنتظر حمم 
  .هو قد مات يف الساعة اليت رأيت فيها النيب صلى هللا عليه وسلم

قال مهيب بن سليم: كان ذلك ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة ست ومخسني ومائتني،  و 
أبو احلسني ابن قانع، وأبو   وكذلك قال احلسن بن احلسني الرباز يف اتريخ وفاته، وفيها أرخه 

احلسني بن املنادي، وأبو سليمان بن زبر، وآخرون، قال احلسن: وكانت مدة عمره اثنني  
 .رمحه هللا تعاىلا، ثة عشر يوموستني سنة إال ثال
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 1تهذيب التهذيب  -45

 ه( 852احلافظ ا   حج  ال   الين)ت
حممد" بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبة وقيل بزرويه وقيل   -"ت س قال رمحه هللا: 

وحممد بن   ، روى عن عبيد هللا بن موسى ،بن األحنف اجلعفي موالهم أبو عبد هللا البخاري 
 ،وأيب مسهر ،وأيب املغرية ،ومكي بن إبراهيم ،وأيب عاصم النبيل ، وعفان ،  األنصاريعبد هللا

وخلق كثري سواهم ممن مسع من التابعني فمن بعدهم إىل أن كتب عن  ،وهيبوأمحد بن خالد ال
وروى النسائي   ،ومسلم يف غري اجلامع ،روى عنه الرتمذي يف اجلامع كثريا ،أقرانه وعن تالمذته

هكذا   ،عن محاد حديثا ،عن حفص بن عمر بن احلارث  ،ام عن حممد بن إمساعيليف الصي
ويف أصل الصوري الذي كتبه عن بن النحاس عن  ،الرواايت عنه ةوقع غري منسوب يف عام

ووقع يف رواية أن السين   ،وهو أبو بكر الطرباين ثنا حممد بن إمساعيل ،محزة عن النسائي
وقد روى النسائي الكثري عن حممد بن   ،مساعيل البخاريوحده عن النسائي ثنا حممد بن إ
وروى يف كتاب    ،رك البخاري يف كثري من شيوخهوهو يشا ،إمساعيل بن إبراهيم وهو بن علية

فهذه قرينة    ، الكىن عن عبد هللا بن أمحد بن عبد السالم اخلفاف عن البخاري عدة أحاديث
وإبراهيم   ،وأبو حامت ،أبو زرعة  :أيضا وروى عن البخاري .ظاهرة يف أنه مل يلق البخاري

وحممد بن عبد هللا   ،بشر الدواليبوأبو  ،وصاحل بن حممد األسدي  ،وابن أيب الدنيا ،احلريب
وحسني  ،وعمري بن حممد بن جبري ،وابن خزمية ،وابن أيب عاصم ،والقاسم بن زكراي ،احلضرمي

 بن حممد بن حامت بن عبيد  واحلسني ،وأبو عمرو اخلفاف النيسابوري، بن حممد القباين
حممد بن مجعه وأبو قريش  ،والفضل بن العباس الرازي ،وعبد هللا بن انجيه ،العجلي

واحلسني بن إمساعيل احملاملي وهو  ،وأبو حممد بن صاعد ،وأبو بكر بن أيب داود ،القهستاين
        .          وحممد بن يوسف الفربري راوي الصحيح عنه  ،آخر من حدث عنه ببغداد 

 ،موعبد هللا بن أمحد بن عبد السال ،عبد هللا بن حممد بن األشقر :عنه  ةورواة كتبه املصنف
وأخر من حدث عنه   ،وحممد بن سليمان بن فارس وخلق كثري ،وحممود بن إسحاق اخلزاعي
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                                                         .  329و طلحة منصور بن حممد بن على البزدوي النسفي الذي مات سنة بابلصحيح أ
رأيت حممد بن إمساعيل   :يقول ىمسعت احلسن بن احلسني البزار ببخار  :قال بكري بن منري

وتويف يوم السبت  194شيخا حنيف اجلسم ليس ابلطويل وال ابلقصري ولد يف شوال سنة 
قال أمحد بن سيار  و  .ثالثة عشر يوماعاش اثنتني وستني سنة اال   ،256لغرة شوال سنة 

حممد بن إمساعيل طلب العلم وجالس الناس ورحل يف احلديث ومهر فيه وأبصر  :املروزي
لو أن رجال كتب   :وقال أبو العباس بن سعيد .وكان حسن املعرفة حسن احلفظ وكان يتفقه

  :ر بن املنتجعوقال عام .ثالثني ألف حديث ملا استغىن عن كتاب اتريخ حممد بن إمساعيل
كنا يوما بنيسابور عند إسحاق بن راهويه وحممد بن إمساعيل  :  ت أاب بكر املديين قالمسع

  :حاضر يف اجمللس فمر إسحاق حبديث وكان دون الصحايب عطاء الكيخاراين فقال إسحاق
 قريه ابليمن كان معاوية بعث هذا الرجل من الصحابة إىل :قال ؟اي أاب عبد هللا إيش كيخاران

 .؟اي أيب عبد هللا كأنك قد شهدت القوم : فقال له إسحاق ،طاء حديثنياليمن فسمع منه ع
كنت عند إسحاق بن راهويه    :مسعت حممد بن إمساعيل يقول :وقال إبراهيم بن معقل الثقفي

فوقع ذلك يف قليب فأخذت  ملسو هيلع هللا ىلصلو مجعتم كتااب خمتصرا لسنن النيب  : فقال لنا بعض أصحابنا
  .اب يعين اجلامعيف مجع هذا الكت

ما أدخلت يف كتايب اجلامع اال ما صح وتركت من الصحاح حمال  :ومسعته يقول :قال إبراهيم
ما وضعت يف   :قال يل حممد بن إمساعيل :مسعت الفربري يقول :وقال الكشميهين .الطول

 .كتايب الصحيح حديثا اال اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتني
سئل أبو عبد   :وسى املأموين قالمسعت حممد بن م :وقال جعفر بن الفضل بن خنزابة  

مها خري من فليح ومع هذا فما يف هذه  :فقال ؟الرمحن يعين النسائي عن العالء وسهيل
 .الكتب كلها أجود من كتاب حممد بن إمساعيل

كتبت   :مساعيل يقولمسعت حممد بن إ :وقال جعفر بن حممد القطان إمام اجلامع أبرمينيه 
 . يث إال واذكر إسنادهعن ألف شيخ وأكثر ما عندي حد
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كان حممد بن إمساعيل يصلي ذات يوم فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة    :وقال بكري بن منري 
فنظروا فإذا الزنبور قد ورمه   ؟انظروا إيش هذا الذي اذاين يف صاليت : فلما قضى صالته قال

   .ع صالتهيف سبعة عشر موضعا ومل يقط
بن إمساعيل على ابب حممد بن يوسف الفراييب وما يف كتبنا عن حممد   :وقال أبو بكر األعني

كنت ابلبصرة فقدم حممد بن إمساعيل فقال حممد بن :  وقال حاشد بن إمساعيل .وجهه شعرة
 . دخل اليوم سيد الفقهاء :بشار

حفاظ الدنيا أربعة   :مسعت بندارا حممد بن بشار يقول ة:وقال أبو قريش حممد بن مجع 
  .ما قدم علينا مثل حممد بن إمساعيل :مسعت بندارا يقول :نجيوقال البوش .فذكره فيهم

كان علي بن املديين يسألين عن   :مسعت حممد بن إمساعيل يقول :وقال يوسف بن رحيان 
   . الرضي كل من أثنيت عليه فهو عندان  : شيوخ خراسان إىل أن قال

د اال عند علي ما استصغرت نفسي عند أح :مسعت حممد بن إمساعيل يقول :وقال الفربري
حدثين حامد بن أمحد   : وقال إسحاق بن أمحد بن خلف البخاري .ورمبا كنت أغرب عليه

ذكر لعلي بن املديين قول حممد بن إمساعيل ما تصاغرت نفسي عند أحد اال عند علي  :قال
 . ذروا قوله ما رأى مثل نفسه :بن املديين فقال

ذاكرين  :مد بن إمساعيل قال مسعته يقولمسعت حممد بن أيب حامت وراق حم :وقال الفربري 
ا إىل عمرو بن علي فسروا بذلك وصارو  ،أصحاب عمرو بن علي حبديث فقلت ال أعرفه

حديث ال يعرفه  :فقال عمرو بن علي ،فقالوا له ذاكران حممد بن إمساعيل حبديث فلم يعرفه
   .حممد بن إمساعيل ليس حبديث

ان إمساعيل بن أيب أويس إذا انتخبت من كتابه نسخ  ك  :قال حممد بن أيب حامت ومسعته يقول
  .تلك األحاديث لنفسه

   .اعيل أفقه عندان وأبصر من بن حنبلحممد بن إمس :وقال أبو مصعب
مسعت أاب بكر بن أيب شيبه وحممد بن عبد هللا بن  :أمحد بن الضؤ وقال عامر بن املنتجع عن

 .ما رأينا مثل حممد بن إمساعيل :منري يقوالن
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دخلت البصرة والشام واحلجاز والكوفة ورأيت علماءها  :وقال حممود بن النضر الشافعي 
  .حممد بن إمساعيل فضلوه على أنفسهم فكلما جرى ذكر

  .كان بن صاعد إذا ذكر حممد بن إمساعيل يقول الكبش النطاح  :وقال بن عدي
ىل أربعة من أهل خراسان  مسعت أيب يقول انتهي احلفظ إ :وقال عبد هللا بن أمحد بن حنبل

  .مسعت أيب يقول ما أخرجت خراسان مثل حممد بن إمساعيل  :وقال أيضا ،فذكره فيهم
وقال يعقوب بن إبراهيم  .حممد بن إمساعيل أعلمهم ابحلديث :وقال صاحل بن حممد األسدي

د إىل كتب أهل بغدا  :العباس الدغويلوقال أبو   .حممد بن إمساعيل فقيه هذه األمة :الدورقي
 :حممد بن إمساعيل

 .املسلمون خبري ما بقيت هلم ... وليس بعدك خري حني نفتقد
تركه أبو عبد هللا   :فقال ؟ سألت أاب زرعة عن حممد بن محيد :وقال أبو بكر حممد بن حرب 

 . قال فذكرت ذلك للبخاري فقال بره لنا قدمي -يعين البخاري-
د بن إمساعيل مرحلة وجهدت اجلهد على رجعت مع حمم :ن العباس الرازيوقال الفضل ب 

  . أن أجيء حبديث ال يعرفه فما امكنين وأان أغرب على أيب زرعة عدد شعر رأسه
حممد بن   :مسعت حممد بن إدريس الرازي أاب حامت يقول :وقال إسحاق بن أمحد بن زيرك
يكم رجل يقدم عل  :ومسعته يف سنة سبع وأربعني يقول :قال ،إمساعيل أعلم من دخل العراق

  .فقدم حممد بن إمساعيل بعد أشهر ،من خراسان مل خيرج منها أحفظ منه
وقال  .حممد ابن إمساعيل فقيه هذه األمة :مسعت نعيم بن محاد يقول : وقال صاحل بن سيار

هو الذي ليس   :وقال حممد بن سالم .. يت بعيين شااب أبصر منهما رأ :عبدان بن عثمان 
   .لو قدرت أن أزيد يف عمره لفعلت :وقال حيىي بن جعفر .مثله

كان سبب مفارقة   :مسعت أاب بكر بن أيب عمرو احلافظ يقول :وقال حممد بن العباس الضيب
د األمري سأله أن حيضر  أن خالدا بن أمح -ىيعين خبار -أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل البلد 

د ألوالده جملسا ال حيضره غريهم  أن يعق لهفسأ ،منزله فيقرأ اجلامع والتاريخ على أوالده فامتنع
فاستعان عليه حبريث بن أيب الورقاء وغريه حىت تكلموا يف مذهبه ونفاه عن  ،فامتنع أيضا

 . البلد فدعا عليهم فاستجيب له
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جاء حممد بن  :عبد اجلبار السمرقندي يقول مسعت عبد القدوس بن :وقال بن عدي 
 ،فرسخني منها وكان له هبا أقرابء فنزل عندهمإمساعيل إىل خرتنك قرية من قرى مسرقند على 

اللهم إنه قد ضاقت علي األرض مبا رحبت فاقبضين   :فسمعته ليلة من الليايل يدعو :قال
  .                                                                ومائتني يف شوالفما مت الشهر حىت قبضه هللا يف سنة ست ومخسني :قال ،إليك 
مناقبه كثرية جدا قد مجعتها يف كتاب مفرد وخلصت مقاصده يف آخر الكتاب الذي   :ق ت

 :مسعت أاب الطيب يقول :قال احلاكم :ومن ذلك  ،تكلمت فيه على تعاليق اجلامع الصحيح
وال أحفظ له   ملسو هيلع هللا ىلصما رأيت حتت أدمي السماء أعلم حبديث رسول هللا  :مسعت بن خزمية يقول

 :مسعت أيب يقول :يقول -يعين بن األخرم-عبد هللا احلافظ  ت أابومسع :قال .من البخاري
وسئل أبو   :قال ،يدي البخاري وهو يسأله سؤال الصيب املتعلم نيرأيت مسلم بن احلجاج ب 

قد  :فقال له السائل ،إن البخاري مل خيرجه :عن حديث فقال -يعين بن األخرم-عبد هللا 
وملا   :وقال .كان أعلم من مسلم ومنك ومينخاري  إن الب :فقال أبو عبد هللا ،خرجه مسلم

اذهبوا إىل هذا الرجل الصاحل فامسعوا منه  :ورد البخاري نيسابور قال حممد بن حيىي الذهلي
  .فذهب الناس إليه حىت ظهر اخللل يف جملس حممد بن حيىي فتكلم فيه بعد ذلك 

لعراقيني فما رأيت فيهم أمجع  ني وارأيت العلماء ابحلرم :وقال عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي
مسعت حممد بن نعيم  :ومسعت أاب الوليد حسان بن حممد الفقيه يقول :قال احلاكم .منه

 ،قول وعمل :فقال ؟سألت حممد بن إمساعيل ملا وقع ما وقع من شأنه عن اإلميان :يقول
  ،مث عثمان ، عمر مث  ،أبو بكر :وأفضل الصحابة ،والقرآن كالم هللا غري خملوق ،يزيد وينقص

وقال غنجار يف اتريخ   .على هذا حييت وعليه أموت وأبعث إن شاء هللا تعاىل ،مث علي
وقال يف   ،قد جعلك هللا زين هذه األمة اي أاب عبد هللا :قال له أبو عيسى الرتمذي ى:خبار 

اي   :يهاهو وقال إسحاق بن ر  .مل أر يف معىن العلل والرجال أعلم من حممد بن إمساعيل :اجلامع
معشر أصحاب احلديث اكتبوا عن هذا الشاب فإنه لو كان يف زمن احلسن بن أيب احلسن  

  :مسعت املسندي يقول : وقال حاشد بن عبد هللا .الحتاج الناس إليه ملعرفته ابحلديث وفقهه
رأيت حممد بن رافع وعمرو بن   :وقال أيضا .حممد بن إمساعيل إمام فمن مل جيعله إماما فاهتمه

ال ختدعوا   :فلما قام قاال ملن حضر ،النه عن علل احلديث أة عند حممد بن إمساعيل يس رار ز 
وقال احلسني بن حممد بن حامت املعروف بعبيد   .عن أيب عبد هللا فإنه أفقه منا وأعلم وأبصر
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ورأيت أاب زرعة وأاب حامت   ،ومسلم مل يكن يبلغه ،ما رأيت مثل حممد بن إمساعيل :له العجل
  ،ما حملمد بن حيىي وحملمد بن إمساعيل :حممد بن حيىي معه فقال ةوذكر له قص ،ولهيستمعان ق

كان دينا فاضال حيسن كل  ،  كان حممد أمة من األمم وأعلم من حممد بن حيىي بكذا وكذا
ب إليهما حممد بن  مسع منه أيب وأبو زرعة مث تركا حديثه عندما كت  :وقال بن أيب حامت  .شيء

مسعت حممد بن   :وقال حممد بن نصر املروزي  .م أن لفظه ابلقرآن خملوقحيىي أنه أظهر عنده
أفعال  :وإمنا قلت ،من قال عين إين قلت لفظي ابلقرآن خملوق فقد كذب  :إمساعيل يقول
  .العباد خملوقة

وهو  ،حدثنا التقي النقي العامل الذي مل أر مثله حممد بن إمساعيل : وقال أبو عمرو اخلفاف
ومن قال فيه شيئا فعليه مين ألف   ة،ن إسحاق وأمحد وغريمها بعشرين درجأعلم ابحلديث م

وكان يقول خبلق القرآن   ، كان ثقة جليل القدر عاملا ابحلديثة:  وقال مسلمة يف الصل .لعنة
  .رب ومات وهو مستخففأنكر ذلك عليه علماء خراسان فه

كتابه الصحيح عرضه    مسعت العقيلي ملا ألف البخاري :ومسعت بعض أصحابنا يقول :قال
كتابك صحيح    :على بن املديين وحيىي بن معني وأمحد بن حنبل وغريهم فامتحنوه وكلهم قال

   ة.والقول فيها قول البخاري وهي صحيح :قال العقيلي ،اال أربعة أحاديث
  ، وألف علي بن املديين كتاب العلل وكان ضنينا به فغاب يوما يف بعض ضياعه :مسلمةقال 

اري إىل بعض بنيه ورغبه ابملال على أن يرى الكتاب يوما واحدا فأعطاه له فدفعه  فجاء البخ
تكلم بشيء فأجابه البخاري بنص كالمه  يفلما حضر عل  ،إىل النساخ فكتبوه له ورده إليه

واستغين البخاري عنه   ،يه واغتنم لذلك فلم يزل مغموما حىت مات بعد يسريففهم القض ،مرارا
وهو أول  ، إىل خراسان ووضع كتابه الصحيح فعظم شأنه وعال ذكرهبذلك الكتاب وخرج 

إمنا أوردت كالم  : ق ت .فصار الناس له تبعا بعد ذلك  امن وضع يف اإلسالم كتااب صحيح
أبن البخاري كان يقول خبلق القرآن وهو شيء   هقفمن ذلك إطال !مسلمة هذا ألبني فساده

وأما القصة اليت حكاها فيما يتعلق  .طالن ذلك مل يسبقه إليه أحد وقد قدمنا ما يدل على ب
وأن البخاري   ، وحسبك أهنا بال إسناد ، ابلعلل البن املديين فإهنا غنية عن الرد لظهور فسادها

بن املديين قد مسعها منه غري واحد غري البخاري  وأن العلل ال ،ملا مات علي كان مقيما ببالده
 .ك من وجوه البطالن هلذه األخلوقة وهللا املوفقإىل غري ذل ،فلو كان ضنينا هبا مل خيرجها
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قال يل أبو زرعة الرازي اي أاب علي نظرت يف كتاب حممد بن إمساعيل هذا   :هر وقال صاحل جز 
بلية أنه رجل كل من يقدم عليه  :فقلت له ! ثريفإذا فيه خطأ ك -يعين التاريخ -أمساء الرجال 

أى امسا ال يعرفه وليس عنده كتبه وهم ال نظر يف كتبهم فإذا ر  ىمن العراق من أهل خبار 
وأما ما  . وإال فما رأيت خراسانيا أفهم منه  ،يضبطون وال ينقطون فيضعه يف كتابه خطأ

فقد ذكره يف أمساء شيوخه الذين   !رجحه املصنف من أن النسائي مل يلق البخاري فهو مردود
اإلميان أليب عبد هللا بن  وروينا يف كتاب   ،ثقة مأمون صاحب حديث كيس :لقيهم وقال فيه

وكونه روى عن   .منده حديثا رواه عن محزة عن النسائي حدثين حممد بن إمساعيل البخاري
بل الظاهر أنه مل يكثر عنه فاحتاج أن أيخذ عن بعض   ،ف عنه ال مينع أن يكون لقيهاخلفا

 .أصحابه وهللا أعلم 
 

 1تغليق التعليق   -46

 ه( 852احلافظ ا   حج  ال   الين)ت
 بسم هللا الرمحن الرحيمل رمحه هللا: قا

  .وصفتهفصل يف ترمجة البخاري، والتعريف بقدره وجاللته، وذكر نسبته ونسبه، ومولده،  
هو اإلمام العلم الفرد، اتج الفقهاء، عمدة احملدثني، سيد احلفاظ، أبو عبد هللا حممد بن  

البخاري، وبردزبه بفتح الباء   إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبه بن األحنف اجلعفي
مث  املوحدة، مث راء ساكنة، مث دال مهملة مكسورة، مث زاي ساكنة، مث ابء موحدة مفتوحة، 

هاء، هكذا قيده األمري أبو نصر بن ماكوال وقال: هو الزراع، بلغة أهل خبارى، وقيل فيه:  
  .بذدزبه كما مضى، لكن بداللراء ذال معجمة

سلم ابنه املغرية على يد اليمان، وايل خبارى، وكان اليمان جعفيا كان بردزبه جموسيا، فأ
 .فنسب البخاري إليه

 
مقابلة إبشراف حممد طاهر شعبان ، مراجعة سوسن املال. دار الكمال     5/348تغليق التعليق  1

 املتحدة 
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 و اللتهالت   ف   در  
قال إسحاق بن أمحد بن خلف البخاري: مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول: مسع أيب 

  .من مالك بن أنس، ورأى محاد بن زيد قد صافح ابن املبارك بكلتا يديه
ك أبو علي البزاز إذان عن يونس بن أيب إسحاق، عن علي بن احلسني، عن أخربين بذل

أخربان حممد بن أيب بكر  : احلسن بن حممد الدربنديالفضل بن سهل، عن اخلطيب: أخربان
البخاري احلافظ: أخربان أبو القاسم عبد الرمحن بن حممد بن إبراهيم وأبو احلسني حممد بن  

  .حدثنا إسحاق بن أمحد بن خلف هبذا احلسني بن علي بن يعقوب قاال:
هيم والد البخاري يروي عن  وقال ابن حبان يف الطبقة الرابعة من »الثقات«: إمساعيل بن إبرا

  .محاد بن زيد ومالك، روى عنه العراقيون
مسعت احلسن بن احلسني البزاز يقول: رأيت حممد بن إمساعيل شيخا،  ي: وقال وراق البخار 

لطويل وال ابلقصري، ولد يوم اجلمعة بعد الصالة لثالث عشرة ليلة حنيف اجلسم، ليس اب
  .ببخارىخلت من شوال سنة أربع وتسعني ومئة 

  .وكذا حكاه املستنري بن عتيق أن البخاري أخرج له به خط أبيه 
وقال اخلليلي يف »اإلرشاد«: مسعت أمحد بن أيب مسلم الفارسي احلافظ يقول: مسعت حممد 

مسعت البخاري يقول:   :فضل يقول: مسعت أاب حسان مهيب بن سليم يقولبن أمحد بن ال
 .عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعني ومئة ولدت يوم اجلمعة، بعد الصالة لثنيت

 :ذك  منش ه و  به احلد ث 
قال وراق البخاري: فيما أنبأان عبد هللا بن حممد املكي إذان مشافهة عن كتاب سليمان بن  

عبد العزيز بن ابقا، عن طاهر بن حممد بن طاهر، عن أمحد بن علي بن خلف:  محزة، عن 
هللا بن مهرويه: أخربان أمحد بن عبد هللا بن حممد بن يوسف:   أخربان أبو طاهر أمحد بن عبد

أخربان جدي أبو عبد هللا حممد بن يوسف الفربري: أخربان أبو جعفر حممد بن أيب حامت وراق  
ما أسوقه عن وراق البخاري؛ فبهذا اإلسناد _ قال: قلت أليب عبد البخاري _ قلت: وكل 

ث؟ قال: أهلمت حفظ احلديث وأان يف الكتاب،  هللا: كيف كان بدء أمرك يف طلب احلدي
قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ فقال: عشر سنني أو أقل، مث خرجت من الكتاب بعد  
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فيما كان يقرأ للناس: سفيان عن العشر، فجعلت أختلف إىل الداخلي وغريه، فقال: يوما 
ن إبراهيم، فانتهرين، فقلت  أيب الزبري، عن إبراهيم، فقلت: اي أاب فالن؛ إن أاب الزبري مل يرو ع

له: ارجع إىل األصل إن كان عندك، فدخل ونظر فيه، مث خرج، فقال يل: كيف هو اي غالم؟  
به، فقال: صدقت، فقال له  فقلت: هو الزبري بن عدي عن إبراهيم، فأخذ القلم وأصلح كتا

ما  بعض أصحابه: ابن كم كنت إذ رددت عليه؟ فقال له: ابن إحدى عشرة سنة قال: فل 
طعنت يف ست عشرة سنة، حفظت كتب ابن املبارك ووكيع، وعرفت كالم هؤالء، مث  

خرجت مع أمي وأخي أمحد إىل مكة، فلما حججت؛ رجع أخي، وختلفت هبا يف طلب 
 مثاين عشرة؛ جعلت أصنف قضااي الصحابة، والتابعني، وأقاويلهم،  احلديث، فلما طعنت يف

نف كتاب »التاريخ« إذ ذاك عند قرب النيب صلى هللا  عبيد هللا بن موسى، وص وذلك يف أايم
عليه وسلم يف الليايل املقمرة قال: وقل اسم يف التاريخ إال وله عندي قصة، إال أين كرهت  

  .تطويل الكتاب 
ملذكور مل يقف على امسه، ومل يذكر ابن السمعاين، وال الرشاطي هذه النسبة،  قلت: الداخلي ا

  .نة الداخلة بنيسابور وأظن أهنا نسبة إىل املدي
  .وقال إسحاق بن أمحد بن خلف: رحل حممد بن إمساعيل يف آخر سنة عشر ومئتني

ع كتاب وقال بكر بن منري: مسعت البخاري يقول: كنت عند أيب حفص أمحد بن حفص أمس
»اجلامع« لسفيان الثوري من كتاب والدي، فمر أبو حفص على حرف، ومل يكن عندي ما  

فقال: الثانية، والثالثة، فراجعته، فسكت، مث قال: من هذا؟ قالوا: ابن   ذكر، فراجعته،
  .إمساعيل، فقال: هو كما قال واحفظوا أن هذا يصري يوما رجال

أختلف إىل الفقهاء مبرو وأان صيب، فقال يل مؤدب وقال وراق البخاري: مسعته يقول: كنت 
اجمللس، فقال شيخ منهم: ال  من أهلها: كم كتبت اليوم؟ قلت: آيتني، فضحك من حضر 

  .تضحكوا منه، فلعله يضحك منكم يوما
وقال أبو حممد عبد هللا بن حممد بن إسحاق السمسار املؤدب: مسعت شيخي يقول: ذهب 

صغره، فرأت والدته إبراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم يف املنام،  عينا حممد بن إمساعيل يف  
نك بصره لكثرة دعائك، أو لكثرة بكائك، قال: فأصبح  فقال: اي هذه؛ قد رد هللا على اب
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  .وقد رد هللا عليه بصره
وقال غنجار يف »اتريخ خبارى«: أخربان خلف بن حممد قال: مسعت أمحد بن حممد بن  

 .ول: مسعت أيب يقول: ذهبت عينا حممد بن إمساعيل يف صغره؛ فذكر مثلهالفضل البلخي يق
كائي يف كتاب »كرامات األولياء« له عن شيخ، عن غنجار ورواها احلافظ أبو القاسم الالل

له: أنبئت عن أيب نصر بن الشريازي عن جده أيب نصر: أن احلافظ أاب القاسم الدمشقي  
ك: أخربان أبو طاهر بن حممود: أخربان أبو بكر بن املقرئ:  أخربه: أخربان احلسني بن عبد املل 

وسف السلمي قال: رأيت حممد بن إمساعيل  مسعت أاب أمحد النيسابوري: مسعت أمحد بن ي
يف جملس مالك بن إمساعيل وهو يبكي، فقلت له: ما يبكيك؟ قال: ال ميكنين أن أكتب وال 

رأيتم، وقال أبو حامت سهل بن السري:  أن أضبط قال: مث جعل هللا حممد بن إمساعيل كما
جاز مكة واملدينة،  قال حممد بن إمساعيل البخاري: لقيت أكثر من ألف شيخ من أهل احل

والبصرة، وواسط، وبغداد، والشام، ومصر لقيتهم قران بعد قرن، وذكر أنه رحل إىل الشام، 
تة أعوام قال: وال أحصي كم ومصر، واجلزيرة مرتني، وإىل البصرة أربع مرات، وأقام ابحلجاز س

 دخلت الكوفة وبغداد مع حمدثي خراسان. 
لت بلخ، فسألين أصحاب احلديث أن أملي عليهم وقال وراق البخاري: مسعته يقول: دخ

لكل من لقيت حديثا عنه، فأمليت ألف حديث أللف شيخ ممن كتبت عنهم، مث قال:  
، وقال أيضا: كتبت عن ألف كتبت عن ألف ومثانني نفسا، ليس فيهم إال صاحب حديث

  .نفس من العلماء وزايدة، ومل أكتب إال عمن قال: اإلميان قول وعمل
عفر بن حممد القطان: مسعت البخاري يقول: كتبت عن ألف شيخ أو أكثر، ما  وقال ج

  .عندي حديث إال أذكر إسناده
، كنت إذا كتبت وقال وراق البخاري: مسعته يقول: مل تكن كتابيت احلديث كما كتبه هؤالء

عن رجل؛ سألته عن امسه وكنيته ونسبه، وعلة احلديث إن كان الرجل فهما، فإن مل يكن؛ 
  .ألته أن خيرج يل أصله ونسخته، فأما اآلخرون؛ فال يبالون ما يكتبون، وال كيف يكتبونس

 ابلشام مرتني، _قال: ومسعت هانئ بن النضر يقول: لقينا حممد بن يوسف_يعين: الفراييب
 .وكنا نتنزه، وكان حممد بن إمساعيل معنا، وكان ال يزامحنا فيما حنن فيه، بل مكث على العلم
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ومسعت العباس الدوري يقول: ما رأيت أحسن طلبا للحديث من حممد بن إمساعيل،  قال: 

  .كان ال يدع أصال وال فرعا إال بلغه، مث قال لنا: ال تدعوا شيئا من كالمه، إال كتبتموه
بو بكر بن أيب عتاب األعني: مسعنا على حممد بن إمساعيل على ابب حممد بن  وقال أ

  .يوسف وهو أمرد
سنه إذ ذاك بضع عشرة سنة، واألعني املذكور من أصحاب اإلمام أمحد  قلت: كان 

  .املشهورين، والفراييب من كبار شيوخ البخاري
مئتني، وعزم على املضي  وقال أبو الفضل حممد بن طاهر: قدم البخاري بغداد سنة عشر و 

عبد  إىل عبد الرزاق ابليمن، فالتقى بيحىي بن جعفر البيكندي فاستخربه، فقال: مات 
  .الرزاق، مث تبني أنه مل ميت، فسمع البخاري حديث عبد الرزاق من حيىي بن جعفر

 قلت: وحيىي بن جعفر من الثقات األثبات، وما أعتقد أنه افرتى وفاة عبد الرزاق، بل لعله
حكاه؛ إلشاعة مل تصح، وكان حيىي بن جعفر بعد ذلك يدعو حملمد بن إمساعيل، ويفرط يف  

  .لك مدحه، وسيأيت ذ
وقال اخلطيب والبيهقي مجيعا: أخربان أبو حازم العبدوي: مسعت حممد بن حممد بن العباس  

الضيب: مسعت أمحد بن عبد هللا بن حممد بن يوسف يقول: مسعت جدي يقول: مسعت 
ري يقول: دخلت بغداد مثاين مرات، يف كلها أجالس أمحد ابن حنبل، فقال يل: اي أاب  البخا

  .قال: فأان أذكر قوله اآلن !لم والناس وتصري إىل خراسان؟عبد هللا؛ تدع الع
وقال وراق البخاري عن حاشد بن إمساعيل: كان البخاري خيتلف معنا إىل مشايخ البصرة  

لى ذلك أايم، فلمناه، فقال لنا بعد ستة عشر يوما: قد  وهو غالم، فال يكتب حىت أتى ع
  .أكثرمت علي، فاعرضوا علي ما كتبتم

، فزاد على مخسة عشر ألفا، فقرأها كلها عن ظهر قلب حىت جعلنا كلنا حنكم كتبنا  فأخرجناه
من حفظه، فعلمنا أنه ال يتقدمه أحد، فكان أهل املعرفة ابلبصرة يعدون خلفه يف طلب 

يكتبون عنه، وهو شاب حىت يغلبوه على نفسه، وجيلسونه يف بعض الطريق، احلديث، و 
  .كتب عنه، وكان إذ ذاك شااب مل خيرجوجههفيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن ي



466 
 

وقال حممدبن األزهر السجستاين: كنت ابلبصرة يف جملس سليمان بن حرب والبخاري 
 .جع إىل خبارى فيكتب من حفظهجالس ال يكتب، فقيل لبعضهم: ماله ال يكتب؟ فقال: ير 

بيكندي: أترون  وقال الوراق: كان شديد احلياء يف صغره، حىت قال شيخه حممد بن سالم ال
البكر أشد حياء من هذا الغالم؟ قال: ومسعته يقول: كنت يف جملس الفراييب فقال: حدثنا  

لم كان يطوف  سفيان عن أيب عروة، عن أيب اخلطاب، عن أنس: أن النيب صلى هللا عليه وس
ا على نسائه بغسل واحد قال: فلم يعرف أحد يف اجمللس أاب عروة، وال أاب اخلطاب، فقال: أم
 .أبو عروة؛ فمعمر، وأما أبو اخلطاب؛ فقتادة، قال: وكان الثوري فعوال؛ هلذا يكين املشهورين

 :ذك  م اتب مشاخيه ال    حدث  ن م
  :وهم على مخس طبقات 

  :الطبقة األوىل
دثه عن التابعني، مثل: مكي بن إبراهيم، وحممد بن عبد هللا األنصاري، وعبيد هللا بن  من ح

م النبيل، وأيب نعيم املالئي وأيب املغرية اخلوالين، وعلي بن عياش، وخالد بن  موسى، وأيب عاص
  .حيىي، وغريهم
  :الطبقة الثانية

ايس، وأيب مسهر عبد  من كان يف عصر هؤالء، وأتخر عنهم قليال، مثل: آدم بن أيب إ
، األعلى بن مسهر، وأيوب بن سليمان بن بالل، وحجاج بن منهال، وسعيد ابن أيب مرمي

واثبت بن حممد الزاهد، وغريهم من أصحاب األوزاعي، وابن أيب ذئب، والثوري، وشعبة،  
 ومالك. 

  :الطبقة الثالثة
د، وإسحاق، وحيىي، وعثمان  أوساط مشاخيه الذين شاركه يف الرواية عنهم مسلم وغريه: كأمح

ليث، مث من  بن أيب شيبة، وقتيبة، ونعيم بن محاد، وأشباههم من أصحاب محاد بن زيد وال
  .أصحاب ابن املبارك، وهشيم، وابن عيينة، وحنوهم

  :الطبقة الرابعة
رفقاؤه يف الطلب: كمحمد بن حيىي الذهلي، وأيب حامت الرازي، وحممد بن عبد الرحيم 
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دارمي، وعبد بن محيد، وأمحد بن النضر، وحممد بن إبراهيم البوشنجي، ومجاعة،  صاعقة، وال
  .اعا قليالوفيهم من هو أقدم منه مس

  :الطبقة اخلامسة
قوم يف عداد طلبته يف السن واإلسناد، مسع منهم للفائدة: كعبد هللا بن محاد اآلملي، وعبد 

د بن إسحاق السراج، وحممد بن عيسى هللا بن أيب القاضي، وحسني بن حممد القباين، وحمم
  .الرتمذي، وغريهم

 حىت يكتب عمن هو فوقه، وعمن هو  وقد روي عن البخاري قال: ال يكون احملدث كامال
  .مثله، وعمن هو دونه

وأنبئت عن أيب الفضل بن محزة، عن عيسى بن عبد العزيز: أن السلفي أخربهم: أخربان أبو  
و الفرج الطناجريي: أخربان عمر بن أمحد بن عثمان: حدثنا  احلسني بن الطيوري: أخربان أب

حدثنا عثمان بن أيب شيبة: مسعت وكيعا  :حممد بن أيب سعيد: حدثنا احلسني بن إدريس
 .يقول: ال يكون الرجل عاملا حىت حيدث عمن هو فوقه، وعمن هو مثله، وعمن هو دونه

 :  ذك  سريته  ومشا  ه  وز د   وفضا  ه
عت حممد بن خراش يقول: مسعت أمحد بن حفص: دخلت على إمساعيل قال وراقه: مس

  .فقال: ال أعلم يف مايل درمها من حرام، وال درمها من شبهة_والد أيب عبد هللا_ عند موته، 
قلت: وحكى وراقه أنه ورث من أبيه ماال جليال، فكان يعطيه مضاربة، فقطع له غرمي مخسة  

تاب الوايل، فقال: إن أخذت منهم كتااب؛ طمعوا، ولن وعشرين ألفا، فقيل له: استعن بك
يعطيه كل شهر عشرة دراهم، وذهب ذلك املال  أبيع ديين بدنياي، مث صاحل غرميه على أن 

  .كله
:  قال البخاري: ما توليت شراء شيء قط وال بيعه، كنت آمر إنساان فيشرتي يل، فقيل له

ليط، وقال غنجار يف اترخيه: حدثنا أمحد بن  ومل؟ قال: ملا فيه من الزايدة والنقصان والتخ
قال: كان محل إىل حممد بن إمساعيل حممد بن عمر املقرئ: حدثنا أبو سعيد بكر بن منري 

بضاعة، أنفذها إليه أبو حفص، فاجتمع بعض التجار إليه ابلعشية، وطلبوها منه بربح مخسة  
ار آخرون، فطلبوا منه البضاعة آالف درهم، فقال هلم: انصرفوا الليلة، فجاءه من الغد جت
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ليهم ما طلبوا؛ يعين: الذين  بربح عشرة آالف درهم، فردهم وقال: إين نويت البارحة أن أدفع إ
 .طلبوا أول مرة، ودفعها إليهم، وقال: ال أحب أن أنقض نييت

وقال وراقه: مسعته يقول: خرجت إىل آدم بن أيب إايس، فتأخرت نفقيت حىت جعلت أتناول 
ألرض، فلما كان يف اليوم الثالث؛ أاتين رجل ال أعرفه، فوهبين صرة فيها داننري  حشيش ا

قول: كنت أستغل يف كل شهر مخس مئة درهم، فأنفقها يف الطلب، وما عند  قال: ومسعته ي
  .هللا خري وأبقى

نت عند أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل يف منزله، فجاءته  :كوقال عبد هللا بن حممد الصياريف
اريته وأرادت دخول املنزل، فعثرت على حمربة بني يديه، فقال هلا: كيف متشني؟ قالت: إذا  ج

ن طريق؛ كيف أمشي؟ فبسط يديه، وقال: اذهيب، فقد أعتقتك، فقيل له: اي أاب عبد  مل يك
  .هللا؛ أغضبتك اجلارية؟ قال: إن كانت أغضبتين؛ فقد أرضيت نفسي مبا فعلت

وحننبفربر، يف تصنيف كتاب )التفسري( وكان أتعب نفسه يف ذلك قال وراقه: رأيته استلقى 
أراك تقول: ما أتيت شيئا بغري علم، فما الفائدة يف اليوم يف التخريج، فقلت له: إين 

االستلقاء، فقال: أتعبت نفسي اليوم، وهذا ثغر خشيت أن حيدث حدث من أمر العدو،  
  .و؛ كان بنا حراكفأحببت أن أسرتيح، وآخذ أهبة، فإن غافصنا العد

سهمه اهلدف   قال: وكان يركب إىل الرمي كثريا، فما أعلمين رأيته يف طول ما صحبته، أخطأ
إال مرتني، بل كان يصيب يف كل ذلك، وال يسبق، قال: وركبنا يوما إىل الرمي وحنن بفربر، 

وتد   فخرجت إىل الدرب الذي يؤدي إىل الفرضة، فجعلنا نرمي، وأصاب سهم أيب عبد هللا
ترك  القنطرة اليت على النهر فانشق الوتد، فلما رآه؛ نزل عن دابته، فأخرج السهم من الوتد، و 

ارجعوا، فرجعنا، فقال يل: اي أاب جعفر؛ يل إليك حاجة وهو يتنفس  :الرمي، وقال لنا
الصعداء فقلت: نعم، فقال: تذهب إىل صاحب القنطرة فتقول: إان قد أخللنا ابلوتد،  

ذن لنا يف إقامة بدله، أو أتخذ مثنه، أو جتعلنا يف حل مما كان منا، وكان  فنحب أن أت
بن األخضر، فقال يل: أبلغ أاب عبد هللا السالم، وقل له: أنت يف حل صاحب القنطرة محيد 

مما كان منك، فإن مجيع ملكي لك الفداء، فأبلغته الرسالة، فتهلل وجهه، وأظهر سرورا كثريا،  
رابء مخس مئة حديث، وتصدق بثالث مئة درهم، قال: ومسعته يقول أليب وقرأ ذلك اليوم للغ 
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اي أاب معشر، فقال: من أي شيء؟ فقال: رويت حديثا يوما   معشر الضرير: اجعلين يف حل
فنظرت إليك وقد أعجبت به وأنت حترك رأسك ويديك، فتبسمت من ذلك، فقال: أنت يف 

  .حل، رمحك هللا اي أاب عبد هللا
ته يقول: دعوت ريب مرتني فاستجاب يل، فلن أحب أن أدعو بعد، فلعله ينقص قال: ومسع

  .حسنايت
يقول: ال يكون يل خصم يف اآلخرة، فقلت: إن بعض الناس ينقمون عليك  قال: ومسعته

»التاريخ« ويقولون: فيه اغتياب الناس، فقال: إمنا روينا ذلك رواية، مل نقله من عند أنفسنا،  
  عليه وسلم: »بئس أخو العشرية«.قال النيب صلى هللا

  .ضر أهلهاقال: ومسعته يقول: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة ت
قلت: البخاري يف كالمه على الرجال يف غاية التحري والتوقي، ومن أتمل كالمه يف اجلرح 

ر،  والتعديل؛ علم ورعه وإنصافه، فإن أكثر ما يقول: منكر احلديث، سكتوا عنه، فيه نظ
تركوه، وحنو هذا، وقل أن يقول: فالن كذاب، أو يضع احلديث، بل إذا قال ذلك؛ عزاه إىل 

بقوله: كذبه فالن، رماه فالن ابلكذب، حىت إنه قال: من قلت فيه: يف حديثه نظر؛   غريه
منكر احلديث؛ فال حتل الرواية عنه: أخربين أمحد بن عمر بقراءيت  :فهو متهم، ومن قلت فيه

احلافظ أيب احلجاج املزي: أن أاب الفتح الشيباين أخربهم: أخربان أبو اليمن الكندي:  عليه عن 
بو منصور القزاز: أخربان أمحد بن علي احلافظ: أخربين أبو الوليد الدربندي: أخربان  أخربان أ

حممد بن أمحد بن سليمان احلافظ: حدثنا أمحد بن حممد بن عمر: مسعت أاب سعيد بكر بن   
  .ت حممد بن إمساعيل يقول: إين ألرجو أن ألقى هللا وال حياسبين أين اغتبت أحدامنري: مسع

قال: كان حممد بن إمساعيل يصلي ذات يوم، فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة، وبه إىل بكر 
فلما قضى صالته؛ قال: انظروا إيش هذا الذي آذاين يف صاليت، فنظروا، فإذا الزنبور قد ورمه  

  .عا، ومل يقطع صالتهيف سبعة عشر موض
ال وراقه: كنا بفربر  قلت: ورواها وراقه ابملعىن وزاد قال: كنت يف آية، فأحببت أن أمتها، وق

وكان أبو عبد هللا يبين رابطا مما يلي خبارى، فاجتمع بشر كثري يعينونه على ذلك، وكان ينقل 
  .ا الذي ينفعيناللنب، فكنت أقول له: اي أاب عبد هللا؛ إنك تكفى ذلك، فيقول: هذ
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ه مائة نفس  قال: وكان ذبح هلم بقرة، فلما أدركت القدور؛ دعا الناس إىل الطعام، وكان مع
أو أكثر، ومل يكن علمأنه جيتمع ما اجتمع، وكنا أخرجنا معه من فربر خبزا بثالث مئة درهم، 

، وفضلت  وكان اخلبز إذ ذاك مخسة أمنا بدرهم، فألقيناه بني أيديهم، فأكل مجيع من حضر
  .أرغفة صاحلة

ى أبو احلسن  قال: وكان قليل األكل جدا، كثري اإلحسان إىل الطلبة، مفرط الكرم، وحك
يوسف بن أيب ذر البخاري أن البخاري مرض، فعرضوا ماءه على األطباء، فقالوا: إن هذا  

قال مل املاء يشبه ماء بعض أساقفة النصارى، فإهنم ال أيتدمون، فصدقهم حممد بن إمساعيل و 
أئتدم منذ أربعني سنة، فسئلوا عن عالجه، فقالوا: عالجه األدم، فامتنع حىت أحل عليه 

  .ملشايخ وأهل العلم إىل أن أجاهبم أن أيكل مع الرغيف سكرةا
وقال احلاكم أبو عبد هللا احلافظ: أخربين حممد بن خالد: حدثنا مسبح بن سعيد قال: كان  

ان أول ليلة من شهر رمضان جيتمع إليه أصحابه، فيصلي حممد بن إمساعيل البخاري إذا ك
إىل أن خيتم القرآن، وكان يقرأ يف السحر ما بني  هبم، ويقرأ يف كل ركعة عشرين آية، وكذلك 

النصف إىل الثلث من القرآن، فيختم عند السحر يف كل ثالث ليال، وكان خيتم ابلنهار يف  
  .يلة، ويقول عند كل ختمة دعوة مستجابةكل يوم ختمة، ويكون ختمه عند اإلفطار كل ل

معنا بيت واحد إال يف القيظ أحياان،  وقال وراقه: كان أبو عبد هللا إذا كنت معه يف سفر جي
فكنت أراه يقوم يف ليلة واحدة مخس عشرة مرة إىل عشرين مرة، يف كل ذلك أيخذ القداحة  

ضع رأسه، وكان يصلي يف وقت فيوري انرا بيده ويسرج، وخيرج أحاديث فيعلم عليها، مث ي
ا يقوم، فقلت له:  السحر ثالث عشرة ركعة ويوتر منها بواحدة، وكان ال يوقظين يف كل م

إنك حتمل على نفسك كل هذا وال توقظين؟! قال: أنت شاب، فال أحب أن أفسد عليك  
 .نومك 

قول: وقال احلافظ أبو الفضل أمحد بن علي السليماين: مسعت علي بن حممد بن منصور ي
مسعت أيب يقول: كنا يف جملس أيب عبد هللا البخاري، فرفع إنسان من حليته قذاة، فطرحها  

ىل األرض قال: فرأيت حممد بن إمساعيل ينظر إليها وإىل الناس، فلما غفل الناس؛ رأيته مد  إ
يده فرفع القذاة من األرض، فأدخلها يف كمه، فلما خرج من املسجد؛ رأيته أخرجها فطرحها  
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 .ى األرضعل 
  .وقال وراقه: كان معه شيء من شعر النيب صلى هللا عليه وسلم يف ملبوسه، أظنه يف خفه

قال: ومسعته يقول _وقد سئل عن خرب حديث_: اي أاب فالن؛ تراين أدلس وقد تركت عشرة  
  !آالف حديث لرجل فيه نظر؟! وتركت مثلها أو أكثر منها لغريه يل فيه نظر؟

كان   :السمرقندي: كان حممد بن إمساعيل خمصوصا بثالث خصال وقال احلسن بن حممد
  .د الناس، وكان ال يشتغل أبمور الناس قليل الكالم، وكان ال يطمع فيما عن

  :قلت: وكان صاحب فنون ومعرفة ابللغة والعربية والتصريف، ومن شعره
 اغتنم يف الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة  

  سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة كم صحيح رأيت من غري
محن الدارمي؛ أطرق مث رفع رأسه  رواها احلاكم يف »اترخيه« وملا بلغه موت عبد هللا بن عبد الر 

  :وهو يبكي، وأنشد
 إن عشت تفجع ابألحبة كلهم وبقاء نفسك ال أابلك أفجع 

 .ذك  ثناء الناس    ه ومشاخيه
  .ن له صيتقال سليمان بن حرب ونظر إليه يوما: هذا يكو 

قلت: وقد تقدم حنوه ألمحد بن حفص، وقال البخاري: كنت إذا دخلت على سليمان بن  
  .حرب يقول: بني لنا غلط شعبة

وقال وراقه: ومسعته يقول: كان إمساعيل بن أيب أويس إذا انتخبت من كتابه نسخ تلك 
  .ياألحاديث لنفسه وقال: هذه األحاديث انتخبها حممد بن إمساعيل من حديث

وقال البخاري: اجتمع أصحاب احلديث، فسألوين أن أكلم إمساعيل بن أيب أويس ليزيدهم 
القراءة، ففعلت فدعا اجلارية، وأمرها أن خترج صرة داننري، وقال: اي أاب عبد هللا؛ فرقها  يف 

عليهم، قلت: إمنا أرادوا احلديث، قال: قد أجبتك إىل ما طلبت من الزايدة غري أين أحب أن  
  .م هذا إىل ذلك يض

  .دمت حياقال: وقال يل ابن أيب أويس: انظر يف كتيب وما أملك لك، وأان شاكر لك ما 
حممد بن   :وقال حاشد بن إمساعيل: قال يل أبو مصعب أمحد بن أيب بكر الزهري املدين
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إمساعيل أفقه عندان وأبصر من أمحد، فقال رجل من جلسائه: جاوزت احلد، فقال أبو  
أدركت مالكا ونظرت إىل وجهه ووجه حممد بن إمساعيل؛ لقلت كالمها واحد يف  مصعب: لو 

  .احلديث والفقه
وقال عبدان بن عثمان: ما رأيت بعيين شااب أبصر من هذا، وأشار بيده إىل حممد بن  

   .إمساعيل
وقال قتيبة: جالست الفقهاء والزهاد والعباد، ما رأيت منذ عقلت كمحمد بن إمساعيل، وهو  

  .زمانه كعمر يف الصحابة  يف
آية، وقال حممد بن  وعن قتيبة أيضا قال: لو كان حممد بن إمساعيل يف الصحابة؛ لكان 

يوسف اهلمذاين: كنا عند قتيبة، فجاء رجل شعراين يقال له: أبو يعقوب، فسأله عن حممد 
ء،  بن إمساعيل، فقال: اي هؤالء؛ نظرت يف احلديث، ونظرت يف الرأي، وجالست الفقها

  .والزهاد والعباد، ما رأيت منذ عقلت مثل حممد بن إمساعيل
ة، فسئل عن طالق السكران، فقال: هذا أمحد وإسحاق وابن  كنا عند قتيب  الفربري:وقال 

  .املديين قد ساقهم هللا إليك، وأشار إىل البخاري
قد رحل إيل وقال أبو عمرو الكرماين: حكيت ملهيار ابلبصرة عن قتيبة بن سعيد أنه قال: ل

رأيته   من شرق األرض وغرهبا، فما رحل إيل مثل حممد بن إمساعيل، فقال مهيار: صدق، أان 
  .مع حيىي بن معني، ومها مجيعا خيتلفان إىل حممد بن إمساعيل، فرأيت حيىي ينقاد له يف املعرفة

له: من  وقال حممد بن قتيبة البخاري: كنت عند أيب عاصم النبيل، فرأيت عنده غالما فقلت
رجل أين؟ قال: من خبارى، قلت: ابن من؟ قال: ابن إمساعيل، فقلت: أنت قرابيت، فقال يل 

  .هذا الغالم يناطح الكباش؛ يعين: يقاوم الشيوخ: عاصمعند أيب 
وقال إبراهيم بن حممد بن سالم: كان الرتومتن أصحاب احلديث، مثل سعيد ابن أيب مرمي، 

بن أيب أويس، واحلميدي، ونعيم بن محاد، والعدين، واخلالل،  واحلجاج بن منهال، وإمساعيل 
ملنذر، وأيب كريب، وأيب سعيد األشج، وإبراهيم بن موسى وحممد بن ميمون، وإبراهيم بن ا

  .يقضون أليب عبد هللا البخاري على أنفسهم يف النظر واملعرفة
او، وبعدها اتء مثناة من فوق قلت: الرتوت، ابلراء املهملة، والتاء املثناة من فوق، وبعدها و 
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  .أيضا، هم الرؤساء، قاله ابن األعرايب
  .ما أخرجت خراسان مثل حممد بن إمساعيل وقال أمحد ابن حنبل:

  .وقال يعقوب الدورقي: حممد بن إمساعيل فقيه هذه األمة
  .وقال نعيم بن محاد مثله

  .وقال بندار: هو أفقه خلق هللا يف زماننا 
قريش: قال عبد هللا بن يوسف التنيسي للبخاري: اي أاب عبد هللا؛ انظر يف  وقال موسى بن 

  .وأخربين مبا فيها من السقط، قال: نعمكتيب، 
وقال البخاري: دخلت على احلميدي، وأان ابن مثانعشرة سنة، وبينه وبني آخر اختالف يف 

قضيت حديث، فلما بصر يب احلميدي؛ قال: جاء من يفصل بيننا، فعرضا علي، ف
  .للحميدي، وكان احلق معه

نظر يف كتيب، فما وجدت فيها من خطأ؛  وقال البخاري: قال يل حممد بن سالم البيكندي: ا 
أزال  فاضرب عليه، وقيل: كان حممد بن سالم يقول: كلما دخل علي البخاري؛ حتريت، وال

 .خائفا منه
بل؛ لرأيت صبيا حيفظ وقال سليم بن جماهد: كنت عند حممد بن سالم، فقال: لو جئت ق

  .سبعني ألف حديث
اهويه جالسا على املنرب وحممد ابن إمساعيل  وقال حاشد بن إمساعيل: رأيت إسحاق ابن ر 

معه، فأنكر حممد بن إمساعيل عليه شيئا، فرجع إىل قول حممد، وقال إسحاق: اي معشر  
زمن احلسن بن أيب أصحاب احلديث؛ انظروا إىل هذا الشاب واكتبوا عنه، فإنه لو كان يف  

 .احلسن؛ الحتاج إليه ملعرفته ابحلديث وفقهه
ذ إسحاق ابن راهويه كتاب »التاريخ« الذي صنفه، فأدخله على عبد هللا وقال البخاري: أخ

 بن طاهر، وقال: اي أيها األمري؛ أال أريك سحرا؟.
فقلت وقال البخاري: سئل إسحاق بن إبراهيم عمن طلق انسيا، فسكت طويال متفكرا، 

فسها، مامل تعمل أان: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: إن هللا جتاوز عن أميت ما حدثت به أن
به أو تكلم«. وإمنا يراد مباشرة هؤالء الثالث: العمل والقلب أو الكالم، وهذا مل يعتقد 
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 .بقلبه، فقال إسحاق: قويتين، وأفىت به
حاضر، فمر   راهويه وحممد بن إمساعيلوقال أبو بكر املديين: كنا يوما عند إسحاق ابن 

فقال له إسحاق: اي أاب عبد هللا؛ إيش   إسحاق حبديث، ودون صحابيه عطاء الكيخاراين،
هي كيخاران؟ قال: قرية ابليمن، كان معاوية بعث هذا الرجل الصحايب إىل اليمن، فسمع  

  .منه عطاء حديثني، فقال له إسحاق: اي أاب عبد هللا؛ كأنك شهدت القوم
أغرب  وقال البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إال عند علي ابن املديين، ورمبا كنت 

عليه، قال حامد بن أمحد: فذكر هذا لعلي ابن املديين، فقال: ذروا قوله، هو ما رأى مثل 
 نفسه

وقال أبو الفضل أمحد بن سلمة: حدثين فتح بن نوح النيسابوري: قال: أتيت علي ابن 
  .ت حممد بن إمساعيل جالسا عن ميينه، وكان إذا حدث؛ التفت إليه كأنه يهابه املديين، فرأي

ل البخاري: كان علي ابن املديين يسألين عن شيوخ خراسان، فكنت أذكر له حممد بن  وقا
سالم، فال يعرفه، إىل أن قال يل يوما: اي أاب عبد هللا؛ كل من أثنيت عليه؛ فهو عندان  

 .الرضى
يث: ال أعلم أين رأيت مثل حممد بن إمساعيل، كأنه مل خيلق إال وقال احلسني بن حر 
ء بن مرجى: فضل حممد بن إمساعيل على العلماء كفضل الرجال على للحديث، وقال رجا

  .النساء، وقال أيضا: هو آية من اآلايت ميشي على وجه األرض
ه، فسروا وقال البخاري: ذاكرين أصحاب عمرو بن علي الفالس حبديث، فقلت ال أعرف

يث، فلم يعرفه، بذلك، وصاروا إىل عمرو بن علي فقالوا له: ذاكران حممد بن إمساعيل حبد
  .فقال عمرو بن علي: حديث ال يعرفه حممد بن إمساعيل ليس حبديث

وقال أبو عمرو الكرماين: مسعت عمرو بن علي الفالس يقول: أبو عبد هللا صديقي ليس 
لرتمذي: كان حممد بن إمساعيل عند عبد هللا بن منري، فقال خبراسان مثله، وقال أبو عيسى ا

  .بد هللا؛ جعلك هللا زين هذه األمة، قال أبو عيسى: فاستجيب له فيهله ملا قام: اي أاب ع
  أان من تالمذته. :وقال الفربري: رأيت عبد هللا بن منري يكتب عن البخاري، ومسعته يقول

ع الصحيح«، وقال: مل أر مثله، وكانت وفاته سنة  : وقد حدث عنه البخاري يف »اجلامق ت
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  .مات اإلمام أمحد ابن حنبل
ل أمحد بن الضوء: مسعت أاب بكر ابن أيب شيبة وحممد بن عبد هللا بن منري يقوالن: ما  وقا

  .الكامل :رأينا مثل حممد بن إمساعيل، وكان أبو بكر يسميه البازل؛ يعين
جعفر البيكندي يقول: لو قدرت أن أزيد يف عمر حممد  وقال وراق البخاري: مسعت حيىي بن 

يكون موت رجل واحد، وموت حممد بن إمساعيل ذهاب  بن إمساعيل؛ لفعلت، فإن مويت
  .العلم، قال: ومسعته يقول: لوال أنت؛ ما استطعتالعيش ببخارى

مه، وقال  وقال عبد هللا بن حممد املسندي: حممد بن إمساعيل إمام، فمن مل جيعله إماما؛ فاهت
  .أيضا حفاظ: زماننا ثالثة: فبدأ ابلبخاري

راسان ثالثة: البخاري، وأبو زرعة، والدارمي، وحممد بن  وقال علي بن حجر: أخرجت خ
  .إمساعيل أبصرهم وأعلمهموأفقههم

وقال علي بن حجر أيضا: ال أعلم مثله، وقال أمحد بن إسحاق السرماري: من أراد أن ينظر  
دقه؛ فلينظر إىل حممد بن إمساعيل، وقال حاشد بن عبد هللا: رأيت عمرو  إىل فقيه حبقه وص

وحممد بن رافع عند حممد بن إمساعيل ومها يسأالن حممد بن إمساعيل عن علل  بن زرارة 
احلديث، فلما قاما؛ قاال ملن حضر اجمللس: ال ختدعوا عن أيب عبد هللا، فإنه أفقه منا وأعلم 

إسحاق ابن راهويه وعمرو بن زرارة وهو يستملي على أيب عبد  وأبصر، قال: وكنا يوما عند 
يكتبون عنه، وإسحاق يقول: هو أبصر مين، قال: وكان حممد يومئذ   هللا، وأصحاب احلديث

 شااب.  

وقال احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي: أخربين عبد هللا بن حممد الفرهياين قال: حضرت جملس  
احلفاظ، فقال: مالنا مبحمد بن إمساعيل طاقة،   ابن إشكاب، فجاءه رجل، ذكر امسه من

  .من التكلم يف حق حممد بن إمساعيل فقام ابن إشكاب وترك اجمللس غضبا
وقال عبد هللا بن حممد بن سعيد بن جعفر: ملا مات أمحد بن حرب النيسابوري؛ ركب حممد  

ظرون ويقولون:  بن إمساعيل وإسحاق يشيعان جنازته، فكنت أمسع أهل املعرفة بنيسابور ين
 .حممد أفقه من إسحاق
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 .كالم أقرانه وأتباعه فيه فيمن بعدهم
قال أبو حامت الرازي: مل خترج خراسان قط أحفظ من حممد بن إمساعيل، وال قدم منها إىل  

  .العراق أعلم منه
وقال حممد بن حريث: سألت أاب زرعة عن ابن هليعة، فقال: تركه أبو عبد هللا، وقال احلسني  

فظ،  إمساعيل، ومسلم حا حممد املعروف بعبيد العجل احلافظ: ما رأيت مثل حممد بنبن 
ولكن مل يكن يبلغ مبلغ حممد بن إمساعيل قال: ورأيت أاب زرعة وأاب حامت يسمعان إليه، وكان  

  .أمة من األممدينا فاضال، حيسن كل شيء، وكان أعلم من حممد بن حيىي بكذا وكذا
الرمحن الدارمي: قد رأيت العلماء ابحلرمني واحلجاز والشام والعراق، وقال عبد هللا بن عبد 

  .أيت فيهم أمجع من حممد بن إمساعيل، وقال أيضا: هو أعلمنا وأفقهنا وأكثران طلبافما ر 
وسئل الدارمي عن حديث قيل له: إن البخاري صححه، فقال: حممد أبصر مين، وحممد بن  

ن هللا ماأمر به، وهنى عنه يف كتابه وعلى لسان نبيه، إذا  إمساعيل أكيس خلق هللا، إنه عقل ع
  .؛ شغل قلبه وبصره ومسعه، وتفكر يف أمثاله، وعرف حرامه من حاللهقرأ حممد القرآن

وقال أبو الطيب حامت بن منصور: حممد بن إمساعيل آية من آايت هللا يف بصره، ونفاذه يف  
  .العلم

ه: دخلت البصرة والشام واحلجاز والكوفة، وأتيت وقال أبو سهل حممود بن النضر الفقي
  .مد بن إمساعيل؛ فضلوه على أنفسهمعلماءها، فكلما جرى ذكر حم

وقال أبو سهل أيضا: مسعت أكثر من ثالثني عاملا من علماء مصر يقولون: حاجتنا يف الدنيا  
  .النظر إىل اترخيمحمد بن إمساعيل

: ما رأيت خراسانيا أفهم من حممد بن إمساعيل، وقال صاحل بن حممد احلافظ امللقب جزرة
يث، قال: وكنت أستملي له ببغداد، فبلغ من حضر اجمللس  وقال أيضا: كان أحفظهم للحد

 عشرين ألفا.  

وسئل احلافظ الفضل بن العباس الرازي املعروف بفضلك: حممد بن إمساعيل أحفظ أو أبو  
، فاستقبلين ما بني حلوان وبغداد قال: زرعة؟ فقال: مل أكن التقيت مع حممد بن إمساعيل

لى أن أجيء حبديث ال يعرفه، فما أمكنين، وأان  فرجعت معه مرحلة، وجهدت كل اجلهد ع
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  .أغرب على أيب زرعة عدد شعره
  :وقال أبو العباس حممد بن عبد الرمحن الدغويل: كتب أهل بغداد إىل حممد بن إمساعيل

 دك خري حني تفتقد املسلمون خبري ما بقيت هلم وليس بع
حتت أدمي السماء أعلم ابحلديث  وقال إمام األئمة أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية: ما 

  .من حممد بن إمساعيل
وقال أبو عيسى الرتمذي: مل أر أعلم ابلعلل ومعرفة األسانيد من حممد بن إمساعيل، وقال له  

غضك إال حاسد، وقال الفقيه مسلم بن احلجاج: أشهد أنه ليس يف الدنيا مثلك، وال يب
وحممد بن إمساعيل البخاري طلب  :«مرو اإلمام احلافظ أمحد بن سيار املروزي يف »اتريخ 

العلم، وجالس الناس، ورحل يف احلديث، ومهر فيه، وكان حسن املعرفة، حسن احلفظ، وكان  
 .يتفقه

طاح، وقال أبو  وقال ابن عدي: كان ابن صاعد إذا ذكر البخاري؛ يقول: ذاك الكبش الن
مل أر مثله حممد بن إمساعيل عمرو اخلفاف رئيس نيسابور: حدثنا التقي النقي العامل الذي 

قال: وهو أعلم ابحلديث من أمحد وإسحاق وغريمها، بعشرين درجة ومن قال فيه شيئا؛ فعليه  
  .مين ألف لعنة، وقال أيضا: لو دخل من هذا الباب؛ مللئت منهرعبا

  .ن محاد اآلملي: وددت أين شعرة يف جسد حممد بن إمساعيلوقال عبد هللا ب
هد: ما رأيت منذ ستني سنة أحدا أفقه وال أورع وال أزهد يف الدنيا من  وقال سليم بن جما
  .حممد بن إمساعيل

وقال موسى بن هارون: عندي لو أن أهل اإلسالم اجتمعوا على أن ينصبوا مثل حممد بن  
  .هإمساعيل آخر؛ ما قدروا علي

ما يف الدنيا مثل   :وقال عبد هللا بن حممد بن سعيد بن جعفر: مسعت العلماء ابلبصرة يقولون 
  .حممد بن إمساعيل يف املعرفة والصالح، قال عبد هللا: وأان أقول قوهلم

وقال احلافظ أبو العباس بن عقدة: لو أن رجال كتب ثالثني ألف حديث؛ ملا استغىن عن  
 ل«.»اتريخ حممد بن إمساعي

عه، ولو قلت: إين وقال احلاكم أبو أمحد يف »الكىن«: كان أحد األئمة يف معرفة احلديث ومج
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  .مل أر تصنيف أحد يشبه تصنيفه يف احلسن واملبالغة؛ رجوت أن أكون صادقا يف قويل
  .وقال الدارقطين: لوال البخاري؛ ملا راح مسلم وال جاء

حممد بن إمساعيل إمام أهل احلديث بال خالف أعرفه  وقال احلاكم أبو عبد هللا يف »اترخيه«: 
  .اسدبني أئمة النقل إال من ح

وكالم العلماء واألئمة فيه قدميا وحديثا أكثر من أن حيصى، وإمنا أشرت مبا كتبت ههنا إىل  
 .ما تركت، وهللا املوفق

  :ذك  س ة ح ظه وس ال  ذ نه سوى ما ت دم
رأت عليه، عن احلافظ أيب احلجاج املزي: أن يوسف بن  أخربان أمحد بن عمر اللؤلؤي فيما ق

بو اليمن الكندي: أخربان أبو منصور القزاز: أخربان أبو بكر اخلطيب: يعقوب أخربه: أخربان أ
حدثين حممد بن أيب احلسن الساحلي: حدثنا أمحد بن احلسن الرازي: مسعت أاب أمحد بن  

إمساعيل البخاري قدم بغداد، فسمع  إن حممد بن  :عدي يقول: مسعت عدة مشايخ يقولون
به أصحاب احلديث فاجتمعوا، وعمدوا إىل مئة حديث، فقلبوا متوهنا وأسانيدها، وجعلوا 

منت هذا اإلسناد إلسناد آخر، وإسناد هذا املنت ملنت آخر، ودفعوها إىل عشرة أنفس، لكل 
خاري، وأخذوا  لك على البرجل عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضروا اجمللس أن يلقوا ذ

املوعد للمجلس، فحضر اجمللس مجاعة من الغرابء من أهل خراسان وغريها ومن البغداديني، 
فلما اطمأن اجمللس أبهله؛ انتدب رجل من العشرة، فسأله عن حديث من تلك األحاديث،  

فقال البخاري: ال أعرفه، فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حىت فرغ من عشرته،  
قول: ال أعرفه، فكان الفقهاء ممن حضر اجمللس يلتفت بعضهم إىل بعض، والبخاري ي

ويقولون: فهم الرجل، ومن كان منهم غري ذلك يقضي على البخاري ابلعجز والتقصري وقلة  
الفهم، مث انتدب رجل آخر من العشرة، فسأله عن حديث من تلك األحاديث املقلوبة،  

فقال: ال أعرفه، فلم يزل يلقي عليه واحدا بعد  ه عن آخر، فقال البخاري: ال أعرفه، فسأل
واحد حىت فرغ من عشرته، والبخاري يقول: ال أعرفه، مث انتدب له الثالث والرابع إىل متام 
العشرة، حىت فرغوا كلهم من األحاديث املقلوبة، والبخاري ال يزيدهم على: ال أعرفه، فلما 

نهم، فقال: أما حديثك األول؛ فهو كذا  ىل األول معلم البخاري أهنم قد فرغوا؛ التفت إ
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وصوابه كذا، وحديثك الثاين؛ فهو كذا، والثالث والرابع على الوالء حىت أتى على متام 
العشرة، فرد كل منت إىل إسناده، وكل إسناد إىل متنه، وفعل ابآلخرين مثل ذلك، ورد متون  

ناس له ابحلفظ، وأذعنوا له  ا، فأقر الاألحاديث كلها إىل أسانيدها، وأسانيدها إىل متوهن
  .ابلفضل

قلت: هنا خنضع للبخاري، فما العجب من رده اخلطأ إىل الصواب، بل العجب من حفظه 
  .للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة

وقد روينا عن أيب بكر الكلوذاين قال: ما رأيت مثل حممد بن إمساعيل، كان أيخذ الكتاب  
اطالعة، فيحفظ عامة أطراف األحاديث من مرة واحدة، وقد سبق ما  يطلع إليه من العلم ف

حكاه حاشد بن إمساعيل يف أايم طلبهم معه ابلبصرة، وكونه كان حيفظ ما يسمع، وال 
  .يكتب

وقال أبو األزهر: كان بسمرقند أربع مئة حمدث، فتجمعوا وأحبوا أن يغالطوا حممد بن  
د العراق، وإسناد اليمن يف إسناد احلرم، فما تعلقوا منه  ام يف إسناإمساعيل، فأدخلوا إسناد الش 

  .بسقطة
وقال غنجار يف »اترخيه«: مسعت أاب القاسم منصور بن إسحاق بن إبراهيم األسدي يقول:  

مسعت يوسف بن موسى  :مسعت أاب حممد عبد هللا بن حممد بن إبراهيم الداغوين يقول
مسعت مناداي ينادي: اي أهل العلم؛ لقد قدم  جامعها إذ املروروذي يقول: كنت ابلبصرة يف

حممد بن إمساعيل البخاري، فقاموا يف طلبه وكنت معهم، فرأينا رجال شااب، مل يكن يف حليته  
بياض، فصلى خلف األسطوانة، فلما فرغ من الصالة؛ أحدقوا به، وسألوه أن يعقد هلم 

دى يف جامع البصرة: لقد قدم أبو  اثنية فنا  جملس اإلمالء، فأجاهبم إىل ذلك، فقام املنادي
عبد هللا حممد بن إمساعيل، فسألناه أبن يعقد جملس اإلمالء، فأجاب أبن جيلس غدا يف 

موضع كذا، فلما كان ابلغداة؛ حضر الفقهاء واحملدثون واحلفاظ والنظارة حىت اجتمع قريب  
يف اإلمالء: اي   بل أن أيخذمن كذا وكذا ألف نفس، فجلس أبو عبد هللا لإلمالء، فقال ق

أهل البصرة؛ أان شاب، وقد سألتموين أن أحدثكم، وسأحدثكم أبحاديث عن أهل بلدكم  
تستفيدوهنا؛ يعين: ليست عندكم، قال: فتعجب الناس من قوله، فأخذ يف اإلمالء فقال:  
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عن   حدثنا عبد هللا بن عثمان بن جبلة بن أيب رواد العتكي بلديكم: حدثنا أيب عن شعبة،
وغريه، عن سامل بن أيب اجلعد، عن أنس بن مالك: أن أعرابيا جاء إىل النيب صلى هللا  منصور 

عليه وسلم فقال: اي رسول هللا؛ الرجل حيب القوم...؛ احلديث، مث قال: هذا ليس عندكم، 
إمنا عندكم عن غري منصور قال يوسف بن موسى: وأملى عليهم جملسا على هذا النسق، 

فالن هذا احلديث عندكم كذا، فأما من رواية فالن؛ يعين: اليت  حديث: روى فيقول يف كل
  .يسوقها؛ فليست عندكم

وقال محدويه بن اخلطاب: ملا قدم البخاري قدمته األخرية من العراق وتلقاه من تلقاه من 
فقال: فكيف لو رأيتم يوم دخولنا   :الناس وازدمحوا عليه وابلغوا يف بره؛ فقيل له يف ذلك 

 البصرة؟ 
نبئت عن أيب نصر بن الشريازي عن جده: أن احلافظ أاب القاسم بن عساكر أخربه: أخربان  أ

  .إمساعيل بن أيب صاحل
)ح(: وقرأته عاليا على أيب بكر الفرضي عن القاسم بن مظفر: أخربان علي بن احلسني عن 

قال ابن ر بن خلف: احلافظ أيب الفضل بن انصر وأيب الفضل امليهين؛ قاال: أخربان أبو بك
انصر إجازة: أخربان احلاكم: حدثين أبو سعيد أمحد بن حممد النسوي: حدثين أبو حسان  

قال: اعتللت بنيسابور علة خفيفة،  (1)مهيب بن سليم: مسعت حممد بن إمساعيل البخاري 
وذلك يف شهر رمضان، فعادين إسحاق ابن راهويه يف نفر من أصحابه، فقال يل: أفطرت اي 

خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة، فقلت: أخربان  عم، فقال: أاب عبد هللا؟! فقلت: ن
عبدان عن ابن املبارك، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من أي املرض أفطر؟ فقال: من أي 

[ قال البخاري:  184مرض كان، كما قال هللا عز وجل: }فمن كان منكم مريضا{ ]البقرة: 
  .مل يكن هذا عند إسحاق
  .ه« عن ابن جريج أيضا، فلعله فات إسحاقق يف »مصنفقلت: هذا رواه عبد الرزا

وقال حممد بن أيب حامت وراق البخاري: مسعته يقول: لو نشر بعض أستاذيهؤالء؛ مل يفهموا  
  .كيف صنفت »التاريخ« وال عرفوه، مث قال: صنفته ثالث مرات 

ث مسعته وقال أحيد بن أيب جعفر وايل خبارى: قال يل حممد بن إمساعيل يوما: رب حدي
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لبصرة كتبته ابلشام، ورب حديث مسعته ابلشام كتبته مبصر، فقلت له: اي أاب عبد هللا؛  اب
  .بتمامه؟ فسكت

وقال سليم بن جماهد: قال يل حممد بن إمساعيل: ال أجيء حبديث عن الصحابة أو التابعني 
،  إال عرفت مولد أكثرهم ووفاهتم ومساكنهم، ولست أروي حديثا من حديث الصحابة

 _يعين: من املوقوفات_ إال ويل يف ذلك أصل أحفظه حفظا عن كتاب هللا وسنة  والتابعني
  .رسوله صلى هللا عليه وسلم

وقال علي بن احلسني بن عاصم البيكندي: قدم علينا حممد بن إمساعيل، فقال له رجل من 
كتايب، أصحابنا: مسعت إسحاق ابن راهويه يقول: كأين أنظر إىل سبعني ألف حديث من  

ل حممد بن إمساعيل: أو تعجب من هذا؟! لعل يف هذا الزمان من ينظر إىل مئيت ألف  فقا
  .حديث من كتابه، وإمنا عىن نفسه

وقال حممد بن محدويه: مسعت البخاري يقول: أحفظ مئة ألف حديث صحيح، وأحفظ 
  .مئيت ألف حديث غري صحيح

 خيفى علي مجيع ما فيه،  «؟ فقال: الوقال له وراقه: حتفظ مجيع ما أدخلت يف »املصنف
  .وصنفت مجيع كتيب ثالث مرات 

قال: وبلغين أنه شرب البالذر، فسألته خلوة: هل من دواء للحفظ؟ فقال: ال أعلم، مث أقبل  
  .علي فقال: ال أعلم شيئا أنفع للحفظ من هنمة الرجل ومداومة النظر

ل: وأقمت ابلبصرة  احلديث، قاوقال: أقمت ابملدينة بعد أن حججت سنة جرداء أكتب 
مخس سنني معي كتيب أصنف وأحج يف كل سنة، وأرجع من مكة إىل البصرة، قال: وأان  

 أرجو أن هللا تعاىل يبارك للمسلمني يف هذه املصنفات.  
وعن البخاري قال: تذكرت يوما أصحاب أنسي، فحضرين يف ساعة ثالث مئة نفس، وما 

 .انتفاعي به أكثر من قدمت على شيخ إال كان انتفاعه يب
وقال وراقه: عمل كتااب يف اهلبة، فيه حنو مخس مئة حديث، وقال: ليس يف كتاب وكيع يف 

  .اهلبة إال حديثان مسندان أو ثالثة، ويف كتاب ابن املبارك مخسة أو حنوه
وقال وراقه: مسعته يقول: ما منت البارحة حىت عددت كم أدخلت يف تصانيفي من احلديث، 
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لف، وقال أيضا: لو قيل يل شيء؛ ملا قمت حىت أروي عشرة آالف حديث  حنو مئيت أفإذا 
يف الصالة خاصة، وقال: ما جلست للتحديث حىت عرفت الصحيح من السقيم، وحىت  

 .نظرت يف كتب أهل الرأي، وما تركت ابلبصرة حديثا إال كتبته
قال: فقلت له:   اب والسنة،قال: ومسعته يقول: ال أعلم شيئا حيتاج إليه إال وهو يف الكت

 .ميكن معرفة ذاك؟ قال: نعم 
وقال أمحد بن محدون احلافظ: رأيت البخاري يف جنازة وحممد بن حيىي الذهلي يسأله عن 

 [ 1}قل هو هللا أحد{ ]اإلخالص:  :األمساء والعلل، والبخاري مير فيه مثل السهم، كأنه يقرأ

 ذك  سبب ت ن  ه »اجلامع«
، عن احلافظ أيب احلجاج املزي: أن يوسف بن يعقوب  عمر اللؤلؤيقرأت على أمحد بن 

أخربه: أخربان أبو اليمن الكندي: أخربان أبو منصور القزاز: أخربان اخلطيب: أخربين حممد بن  
أمحد بن يعقوب: أخربان حممد بن نعيم: مسعت خلف بن حممد البخاري ببخارى يقول: 

 حممد بن إمساعيل البخاري: كنت  أبو عبد هللا مسعت إبراهيم بن معقل النسفي يقول: قال
عند إسحاق ابن راهويه، فقال لنا بعض أصحابنا: لو مجعتم كتااب خمتصرا لسنن النيب صلى 
 هللا عليه وسلم قال: فوقع ذلك يف قليب، فأخذت يف مجع هذا الكتاب؛ يعين: »الصحيح«.

ب اجلامع إال ما دخلت يف كتاوقال إبراهيم بن معقل: مسعت حممد بن إمساعيل يقول: ما أ
 .صح، وتركت من الصحاح؛ كيال يطول الكتاب 

أخربان عبد هللا   :أنبئت عن غري واحد، عن جعفر بن علي: أن السلفي أخربه: أخربان الرازي 
مسعت احلسن بن احلسني  :بن الوليد: حدثنا أمحد بن احلسن بن بندار: حدثنا ابن عدي

  .ك عقل يقول ذلالبزار يقول: مسعت إبراهيم بن م
وقال حممد بن سليمان بن فارس: مسعت البخاري يقول: رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم  

كأنين واقف بني يديه، وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت عنه بعض املعربين، فقال يل: أنت 
 تذب عنه الكذب، فهو الذي محلين على إخراج »الصحيح«.

ل قبل كتاب »الصحيح«كتااب يقال له:  البخاري عم وقال أبو الفضل بن طاهر احلافظ: كان
»املبسوط«، ومجع فيه مجيع حديثه على األبواب، مث نظر إىل أصح احلديث على ما يرمسه،  
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فأخرجه جبميع طرقه، فرمبا صح احلديث عنده من طرق، فأخرجه جبميع طرقه الصحيحة، فلو 
موضع واحد؛ احتاج يف  ها كلها يف أخرج طريقا واحدا منها؛ الستدرك عليه الثاين، ولو أخرج

الباب اآلخر إىل حديث موافق للمعىن الذي سطر له الباب، فكأنه رأى أن يوردها على 
املعاين اليت فيها يف كل ابب يدخل ذلك احلديث فيه، قال: وعندي أن إعادته احلديث مما  

 الكثرية  يدل على فضله وفقهه وكثرة حديثه، فإنه يستخرج من احلديث الواحد املعاين
لفقهية، مث يستدل بكل معىن يف ابب إبسناد آخر ابحلديث عن شيخ، عن غري الشيخ  ا

الذي حدث به يف الباب املتقدم، وقل ما يورد يف كتابه حديثا يف موضعني إبسناد واحد  
 .ولفظ واحد، وإمنا يكرره على هذه القاعدة

مد بن إمساعيل يقول: قال حموقال أبو اهليثم الكشميهين: مسعت حممد بن يوسف الفربري 
  .البخاري: ما وضعت يف كتاب »الصحيح« حديثا إال اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتني

وقال البخاري: صنفت »الصحيح« يف ست عشرة سنة، وخرجته من ست مئة ألف  
حديث، وجعلته حجة فيما بيين وبني هللا، ويف رواية عنه: خرجته من زهاء ست مئة ألف  

 .حديث
يسي: أخربان سليمان بن داود املهروي: مسعت عبد هللا بن حممد بن  و سعد اإلدر وقال أب

حامد بن هاشم يقول: قال عمر بن حممد بن جبري: مسعت حممد بن إمساعيل يقول: صنفت  
كتايب »اجلامع« يف املسجد احلرام، وما أدخلت فيه حديثا حىت استخرت هللا تعاىل، وصليت  

  .صح أنه صنفه ببخارى بن طاهر: األقال ا. ركعتني، وتيقنت صحته
قلت: قد تقدم عنه أنه صنفه يف ستعشرة سنة، فيحتمل أنه كان يصنفه يف البالد اليت يرحل  

  .إليها، فال تنايف بني القولني
وقال الفربري: مسعت وراق البخاري يقول: رأيت البخاري يف املنام خلف النيب صلى هللا  

فكلما رفع النيب صلى هللا عليه وسلم قدمه؛  وسلم ميشي، عليه وسلم والنيب صلى هللا عليه
  .وضع أبو عبد هللا قدمه يف ذلك املوضع

أخربان أبو العباس البغدادي عن يوسف بن أيب الزهر احلافظ: أن أاب الفتح الشيباين أخربه:  
 أبو  أخربان زيد بن احلسن: أخربان عبد الرمحن بن حممد: أخربان أمحد بن علي احلافظ: أخربان 
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مسعت الفربري يقول: مسعت جنم بن فضيل وكان  :ملاليين: أخربان أبو أمحد بن عديسعد ا
من أهل الفهم يقول: رأيتالنيب صلى هللا عليه وسلم يف املنام خرج من قرية والبخاري ميشي 

خلفه، فكان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا خطا خطوة خيطو حممد ويضع قدمه على خطوة 
  .وسلمهللا عليه  النيب صلى

وبه إىل أمحد بن علي قال: كتب إيل علي بن حممد بن حممد بن احلسني اجلرجاين من 
رأيت النيب صلى هللا عليه   :أصبهان: أنه مسع أاب حممد بن مكي يقول: مسعت الفربري يقول

مين   وسلم يف النوم، فقال يل: أين تريد؟ فقلت: أريد حممد بن إمساعيل البخاري، فقال: أقرئه
  .السالم

قرأان على فاطمة وعائشة ابنيت احملتسب حممد بن عبد اهلادي بصاحلية دمشق: أخربكم أمحد  
بن أيب طالب عن عبد هللا بن عمر بن علي: أن أاب الوقت أخربه: أخربان شيخ اإلسالم أبو  

  إمساعيل األنصاري: أخربان أمحد بن حممد بن إمساعيل اهلروي: مسعت خالد بن عبد هللا
ول: مسعت أاب سهل حممد بن أمحد املروزي يقول: مسعت أاب زيد املروزي الفقيه  املروزي يق

يقول: كنت انئما بني الركن واملقام، فرأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يف املنام فقال يل: اي أاب  
زيد،؛ إىل مىت تدرس كتاب الشافعي، وال تدرس كتايب؟ فقلت: اي رسول هللا؛ وما كتابك؟  

  .مد بن إمساعيلال: جامع حمق
قلت: إسناد هذه احلكاية صحيح، ورواهتا ثقات أئمة، وأبو زيد من كبار الشافعية له وجه يف  
املذهب، وقد مسع »صحيح البخاري« من الفربري، وحدث به عنه وهو أجل من حدث به  

  .عن الفربري
  .إمساعيل  تاب حممد بنوقال أبو عبد الرمحن النسائي: ما يف هذه الكتب كلها أجود من ك

وقال العقيلي: ملا ألف البخاري كتاب »الصحيح«؛ عرضه على علي ابن املديين، وأمحد ابن  
حنبل، وحيىي بن معني، وغريهم فاستحسنوه، وشهدوا له ابلصحة، إال أربعة أحاديث قال 

 .العقيلي: والقول فيها قول البخاري، وهي صحيحة

 :ته مع ال    ات     لك م  ق ف       ا     ه ف ه  وما 
أخربان املبارك   :أخربان أبو الفرج بن محاد: أخربان يونس بن أيب إسحاق عن علي بن احلسني
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بن أمحد يف كتابه: قال: قال أبو الفضل حممد بن طاهر احلافظ: اعلم أن شرط البخاري  
  ن غري اختالف بنيومسلم أن خيرجا احلديث املتفق على ثقة نقلته إىل الصحايب املشهور، م

الثقات األثبات، ويكون إسناده متصال غري مقطوع، وإن كان للصحايب راواين فصاعدا؛ 
  .فحسن، وإن مل يكن له إال راو واحد وصح الطريق إليه؛ أخرجاه

قال: وأما ما أخربان أبو بكر بن خلف عن احلاكم أيب عبد هللا قال: القسم األول من 
ة األوىل من الصحيح، ومثاله احلديث الذي البخاري ومسلم، وهو الدرج»الصحيح« اختيار 

يرويه الصحايب املشهور عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وله راواين ثقتان، مث يرويه عنه  
التابعي املشهور ابلرواية عن الصحايب وله راواين ثقتان، مث يرويه عنه من أتباع التابعني احلافظ 

عة، مث يكون شيخ البخاري ومسلم حافظا متقنا  وله رواة من الطبقة الراباملتقن املشهور، 
 .مشهورا

قال ابن طاهر: وهذا الشرط حسن لو كان موجودا يف كتابيهما إال أن قاعدته منتقضة 
أبانلبخاري أخرج حديث املسيب بن حزن ومل يرو عنه غري ابنه سعيد، وحديث عمرو بن  

  .القاعدة انتقضت على احلاكمبصري، وغري ذلك، فبان أن تغلب، ومل يرو عنه غري احلسن ال
أخربان أبو احلسن بن أيب اجملد عن حممد بن يوسف: أن العالمة تقي الدين بن الصالح 

أخربه: قال: أول من صنف يف الصحيح أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل اجلعفي، وتاله مسلم 
 . العزيزبن احلجاج قال: وكتاابمها أصح الكتب بعد كتاب هللا 

اه عن اإلمام الشافعي منأنه قال: ما أعلم يف األرض كتااب يف العلم أكثر صوااب  وأما ما روين
من كتاب مالك، ومنهم من رواه بغري هذا اللفظ، فإمنا قال ذلك: قبل وجود الكتابني، مث إن  

 .كتاب البخاري أصح الكتابني صحيحا وأكثرمها فوائد 
ما حتت أدمي   :احلاكم من أنه قال احلافظ النيسابوري أستاذ وأما ما رويناه عن أيب علي

السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن احلجاج، فهذا وقول من فضل من شيوخ املغرب  
كتاب مسلم على كتاب البخاري إن كان املراد هبأن كتاب مسلم يرتجح أبنه مل ميازجه غري  

ما يف   ح  مسرودا غري ممزوج مبثلالصحيح، فإنه ليس فيه بعد خطبته إال احلديث الصحي
كتاب البخاري يف تراجم أبوابه من األشياء اليت مل يسندها على الوصف املشروط يف 
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الصحيح، فهذا ال أبس به، وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إىل نفس 
ود الصحيح على كتاب البخاري، وإن كان املراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحا؛ فهذا مرد

 .على من يقوله
واتفق اجلمهور على أن صحيح البخاري   : ط العالمة أيب زكراي النووي رمحه هللا وقرأت خب

أصحهما صحيحا وأكثرمها فوائد، قال: وقال احلافظ أبو علي النيسابوري وبعض علماء 
املغرب: »صحيح مسلم« أصح، وأنكر العلماء عليهم ذلك، والصواب ترجيح »صحيح  

اب مسلم أصح من كتاب البخاري، بل املنقول : مل يصرح أبو علي أبن كتالبخاري«.قلت
عنده ما قدمناه بلفظه، ولعل مراده هو الذي ختيله ابن الصالح، مث ظهر يل مراد أيب علي، 

وهو أن مسلما ملا صنف كتابه؛ صنفه ببلده من كتبه، فألفاظ املتون اليت عنده حمررة،  
ريا من حفظه، فوقع يف بعض سنني عديدة، وكتب منه كث والبخاري صنفه يف بالد كثرية يف

املتون رواية ابملعىن واختصار وحذف؛ فلذا قال أبو علي ما قال، مع أن قوله معارض بقول 
احلاكم أيب أمحد الكرابيسي أستاذ احلاكم أيضا، فإنه قال فيما أخربان عبد هللا بن حممد بن  

يل بن عبد اجلبار:  مسع السلفي: أخربان إمساعأمحد بن عبيد هللا عن أمحد بن بيان، عمن 
أخربان احلافظ أبو يعلى اخلليلي: مسعت عبد الرمحن بن حممد بن فضالة يقول: مسعت أاب 

أمحد الكرابيسي احلافظ رمحه هللا يقول: رحم هللا حممد بن إمساعيل اإلمام، فإنه الذي ألف  
، فرق ن كتابه، كمسلم بن احلجاجاألصول، وبني للناس، وكل من عمل بعده؛ فإمنا أخذه م

أكثر كتابه يف كتابه، وجتلد فيه حق اجلالدة؛ حيث مل ينسبه إليه، ومنهم من أخذ كتابه،  
فنقله بعينه إىل نفسه؛ كأيب زرعة وأيب حامت، فإن عاند احلق معاند فيما ذكرت؛ فليس خيفى 

 .صورة ذلك على ذوي األلباب 
الذي ألفه أبو   «»اجلامع ه: أما بعد: فإين نظرت يفوقال اإلمساعيلي يف كتاب »املدخل« ل

عبد هللا البخاري، فرأيته كتااب جامعا _كما مسي_ لكثري من السنن الصحيحة، وداال على  
مجل من املعاين احلسنة املستنبطة اليت ال يكمل ملثلها إال من مجع إلىمعرفة علم احلديث 

ا، وتبحرا فيها، وكان _  واللغة، ومتكنا منها كله ونقلته، والعلم ابلرواايت وعللها، علما ابلفقه
يرمحه هللا _ الرجل الذي قصر زمانه وعمره على تتبع األخبار، وطلبها من مظاهنا، وعاىن 
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الرحل فيها، واإلقامة على أهلها يف كل مصر من األمصار املعروفة، وقصد من كان معروفا يف 
وبلغ الغاية، واجتهد  ابملعرفة، فربع يف ذلك،  عصره يف عامة األطراف؛ من احملدثني املشهورين

يف حسن الوصف والتأليف، فحاز قصب السبق يف ذلك، ومجع إىل ذلك كله حسن النية 
 .والقصد للخري، فنفعه هللا ونفع به

قال اإلمساعيلي: وقد مسعت من حيكي عنه أنه قال: مل أخرج يف هذا الكتاب إال صحيحا،  
 .وما تركت من الصحيح أكثر

ا أخرج صحيح حمكوم بصحته، وليس ترك ما ترك حكما منه  ال اإلمساعيلي: فإخراجه مق
إببطاله، وقد حنا حنوه ممن عرفته من املؤلفني مجاعة منهم؛ احلسن بن علي احللواين اخلالل، 

 .فجمع ومل يفصل، واقتصر على اليسري من الكثري
ا لك فيما سلكه سننا، ذكر مومنهم أبو داود السجستاين وهو يف عصر أيب عبد هللا، فس 

روي يف الشيء، وإن كان يف السند ضعف إذا مل يرو فيها غريه، وذكر الشيء وخالفه يف  
 .الظاهر من غري تنبيه على خمرجها

ومنهم مسلم بن احلجاج، وهو أيضا يقارب أابعبد هللا يف العصر، فرام مرامه، وكان أيضا ممن  
، وروى عن مجاعة كثرية،  يق نفسه مضايقة أيب عبد هللاأيخذ عنه أو عن كتبه، إال أنه مل يضا

مل يعرتضمحمد بن إمساعيل للرواية عنهم، وكل قصد اخلري، وما هو الصواب عنده، غري أن  
أحدا منهم مل يبلغ من التشديد مبلغ أيب عبد هللا، وال تسبب إىل استنباط املعاين واستخراج 

روي فيه تسببه، وهلل  لى ماله وصلة ابحلديث امللطائف فقه احلديث وتراجم األبواب الدالة ع
 .الفضل، خيتص به من يشاء

قلت: ومما يرجح به كتاب البخاري اشرتاطه اللقي يف اإلسناد املعنعن، وهو مذهب علي ابن 
املديين شيخه، وعليه العمل من احملققني من أهل احلديث خبالف مسلم، فإنه ذكر يف خطبة  

اإلمجاع وهو منتقض عليه، وزعم أن   للقي واملعاصرة، ونقل فيهكتابه: أنه يكتفي إبمكان ا 
الذي شرطاللقي اخرتع شيئا مل يوافقه عليه أحد، وليس كذلك، بل هو املتعني، ومنه يظهر  
أن شرط البخاري أضيق يف شرطه؛ فلذا كان كتاابلبخاري أشد حتراي وأقوى توقيا، وقد قال 

عمر الدارقطين: لوال  اد مثله أبو احلسن علي بناإلمام احلافظ الناقد الذي مل خترج بغد
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البخاري؛ ملا راح مسلم وال جاء، هذا مع اعرتاف مسلم للبخاري ابلفضل والتقدم يف الفن، 
ومسألته إايه عن العلل، ورجوعه إليه فيها، ومعاداته حملمد بن حيىي الذهلي شيخ بلده ألجله،  

ن جعفر بن علي: أكم أمحد بن نعمة شفاها عفقد قرأت على عبد هللا بن حممد املقدسي: أنب
 :أخربان أبو الفتح املاكي القاضي: أخربان اخلليل بن عبد هللا احلافظ : أن السلفي أخربه

كنا عند حممد   ل:أخربين أبو حممد املخلدي يف كتابه: أخربان أبو حامد األعمش احلافظ: قا
ن  سأله عن حديث عبيد هللا ببن إمساعيل البخاري بنيسابور، فجاء مسلم بن احلجاج ف

عمر، عن أيب الزبري، عن جابر قال: بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سرية ومعنا أبو  
حدثنا ابن أيب أويس: حدثنا أخي عن سليمان   :عبيدة...؛ احلديث بطوله، فقال البخاري

حديث حجاج بن  بن بالل، عن عبيد هللا...؛ وذكر احلديث بتمامه، قال: فقرأ عليه إنسان
ن جريج، عن موسى بن عقبة، عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة، حممد عن اب

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: »كفارة اجمللس واللغو إذا قام العبد أن يقول: سبحانك 
  اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك«، فقال مسلم: يف الدنيا

جريج عن موسى بن عقبة، عن سهيل بن أيب صاحل، تعرف   أحسن من هذا احلديث؟ ابن
هبذا اإلسناد يف الدنيا حديثا؟ فقال: حممد بن إمساعيل إال أنه معلول، قال مسلم: ال إله إال  
هللا وارتعد: أخربين به قال: اسرت ما سرت هللا، هذا حديث جليل رواه الناس عن حجاج، عن  

ن يبكي، فقال: اكتب إن كان وال بد: حدثنا موسى  حل عليه وقبل رأسه وكاد أابن جريج، فأ 
بن إمساعيل: حدثنا وهيب: حدثنا موسى بن عقبة عن عون بن عبد هللا قال: قال رسول هللا  

صلى هللا عليه وسلم: »كفارة اجمللس...«، فقال له مسلم: ال يبغضك إال حاسد، وأشهد  
  .إسناد هذه احلكاية صحيحقلت:  .أن ليس يف الدنيا مثلك 

وقد رواها احلاكم يف »اتريخ نيسابور« عن أيب حممد املخلدي، وقد رويت على لفظ آخر،  
فقرأت على أيب حممد بن قدامة بصاحلية دمشق، عن حممد بن أمحد بن أيب اهليجاء: أن  

بن طاهر:  احلافظ أاب علي البكري أخربه: أخربان القاسم بن عبد هللا بن عمر: أخربان وجيه 
 .علي بن خلفأخربان أمحد بن 

)ح(: وأنبئت عن أيب نصر بن الشريازي عن جده: أن احلافظ أاب القاسم بن عساكر أخربه:  
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أخربان احلاكم أبو عبد هللا احلافظ:   :أخربان أبو املعايل الفارسي: أخربان أبو بكر البيهقي؛ قاال
مسعت  د بن محدون القصار يقول: مسعت أاب نصر أمحد بن حممد الوراق يقول: مسعت أمح

مسلم بن احلجاج وجاء إىل حممد بن إمساعيل البخاري، فقبل بني عينيه، وقال: دعين حىت 
أقبل رجليك، اي أستاذ األستاذين وسيد احملدثني، وطبيب احلديث فيعلله: حدثك حممد بن 

بة عن سهيل بن  حدثين موسى بن عق :سالم: حدثنا خملد بن يزيد احلراين: أخربان ابن جريج
عن أبيه، عن أيب هريرة، عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف كفارة اجمللس...، إىل  أيب صاحل، 

 .هنا اتفقا
زاد البيهقي يف روايته فقال: حممد بن إمساعيل وحدثنا أمحد ابن حنبل وحيىي بن معني؛ قاال: 

ن أيب صاحل، عن  حدثنا حجاج بن حممد عن ابن جريج: حدثين موسى بن عقبة عن سهيل ب
أيب هريرة: أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف كفارة اجمللس: »أن يقول إذا قام أبيه، عن 

من جملسه: سبحانك ربناوحبمدك«، فقال حممد بن إمساعيل: هذا حديث مليح، وال أعلم  
دثنا  هبذا اإلسناد يف الدنيا حديثا غري هذا إال أنه معلول: حدثنا به موسى بن إمساعيل: ح

عون بن عبد هللا قوله: قال حممد بن إمساعيل: هذا أوىل، وال يذكر   وهيب: حدثنا سهيل عن
ملوسى بن عقبة مسندا عن سهيل، هذا لفظ رواية البيهقي، ويف رواية اآلخر: فقال حممد بن  
إمساعيل: ال أعلم يف الباب غري هذا احلديث الواحد، كذا وقع يف »علوم احلديث« للحاكم، 

البخاري؛ ألن يف الباب مجلة أحاديث من غري هذا  هم ال يتصور وقوعه من مثلوهو و 
 الوجه، وهللا أعلم .

وقال احلاكم يف »التاريخ«: ملا استوطن البخاري نيسابور؛ أكثر مسلم بن احلجاج االختالف  
إليه، فلما وقع بني الذهلي وبني البخاري ما وقع بسبب مسألة اللفظ ومنع الناس عنه؛  

اج وأمحد بن سلمة، فقال الذهلي: إال من قال ابللفظ، فال عوا عنه إال مسلم بن احلجانقط
حيل له أن حيضر جملسنا، فأخذ مسلم رداءه فوق عمامته، وقام على رؤوس الناس، وبعث إىل 

 .الذهلي ما كان كتب عنه على ظهر محال
حيدث على الدوام، قال احلاكم: قدم البخاري سنة مخسني ومئتني، فأقام هبا مخس سنني 

مد بن حامد البزاز يقول: مسعت احلسن بن حممد بن جابر يقول: مسعت حممد فسمعت حم
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بن حيىي الذهلي يقول: اذهبوا إىل هذا الرجل الصاحل العامل؛ فامسعوا منه، قال: فذهب الناس  
  .إليه، وأقبلوا على السماع منه حىت ظهر اخللل يف جملس حممد بن حيىي، فتكلم فيه بعد

حممود: مسعت مسلم بن احلجاج يقول: ملا قدم حممد بن إمساعيل  وقال حامت بن أمحد بن 
نيسابور؛ ما رأيت واليا وال عاملا فعل به أهل نيسابور ما فعلوا مبحمد بن إمساعيل، استقبلوه  

 .مرحلتني من البلد أو ثالثة  
ن إمساعيل غدا؛  وقال حممد بن حيىي الذهلي يف جملسه: من أراد أن يستقبل حممد ب

، فإين أستقبله، فاستقبله حممد بن حيىي وعامة علماء نيسابور، فدخل البلد فقال لنا فليستقبله
حممد بن حيىي: ال تسألوه عن شيء من الكالم؛ فإنه إن أجاب خبالف ما حنن عليه؛ وقع  

ناس  بيننا وبينه، ومشت بنا كل انصيب ورافضي وكل جهمي ومرجئ خبراسان قال: فازدحم ال
حىت امتألت الدار والسطوح، فلما كان اليوم الثاين أو الثالث من على حممد بن إمساعيل 

قدومه؛ قام إليه رجل فسأله عن اللفظ ابلقرآن، فقال: أفعالنا خملوقة، وألفاظنا من أفعالنا،  
بعضهم: مل :قال: فوقع بني الناس اختالف، فقال: بعضهم قال: لفظي ابلقرآن خملوق، وقال

  .ام بعضهم إىل بعض، فاجتمع أهل الدار فأخرجوهمفوقع بينهم اختالف حىت ق يقل،
وقال: أبو أمحد بن عدي ذكر يل مجاعة من املشايخ أن حممد بن إمساعيل ملا ورد نيسابور  
واجتمع الناس عليه؛ حسده بعض من كان يف ذلك الوقت من املشايخ؛ ملا رأى من إقبال  

قول: اللفظ ابلقرآن خملوق،  ألصحاب احلديث: إن حممد بن إمساعيل يالناس عليه، فقال 
فامتحنوه، فلما حضر الناس جملس البخاري؛ قام إليه رجل فقال: اي أاب عبد هللا؛ ما تقول يف  

اللفظ ابلقرآن خملوق هو أو غري خملوق؟ فأعرض عنه البخاري ومل جيبه ثالاث، فالتفت إليه  
لعباد خملوقة، واالمتحان بدعة،  لقرآن كالم هللا غري خملوق، وأفعال االبخاري يف الثالثة فقال: ا

  .فشغب الرجل وشغب الناس، وتفرقوا عنه
وقال احلاكم: حدثنا أبو بكر بن اهليثم: حدثنا الفربري: قال: مسعت حممد بن إمساعيل يقول: 

اوية: حدثنا أبو  حدثنا مروان بن مع :أما أفعال العباد خملوقة؛ فقد حدثنا علي بن عبد هللا
يفة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »إن هللا يصنع كل مالك عن ربعي، عن حذ

صانع وصنعته«، قال: ومسعت عبيد هللا بن سعيد يقول: مسعت حيىي بن سعيد يقول: ما 
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إن أفعال العباد خملوقة، قال حممد بن إمساعيل: حركاهتم  :زلت أمسع أصحابنا يقولون 
لقرآن املبني: املثبت يف املصحف املوعى يف م واكتساهبم وكتابتهم خملوقة، فأما اوأصواهت

القلوب؛ فهو كالم هللا غري خملوق، قال هللا تعاىل: }بل هو آايت بينات يف صدور الذين  
 . 49أوتوا العلم{ ]العنكبوت:  

حامد بن  قال: وقال إسحاق ابن راهويه: أما األوعية؛ فمن يشك أهنا خملوقة؟ وقال أبو
الذهلي يقول: القرآن كالم هللا غري خملوق، ومن زعم لفظي  الشرقي: مسعت حممد بن حيىي 

ابلقرآن خملوق؛ فهو مبتدع، ال جيالس وال يكلم، ومن ذهب بعد هذا إىل حممد بن إمساعيل؛ 
  .فاهتموه؛ فإنه ال حيضر جملسه إال من كان على مذهبه

ويكذب من   ي ابلقرآن خملوق، بل كان يتربأ منها،قلت: مل يصرح البخاري قط بقوله: لفظ
عزاها إليه، مع اعتقاده أن حركة اللسان خملوقة، فقرأت على فاطمة بنت املنجى بدمشق، 
عن سليمان بن محزة: أن الضياء حممد بن عبد الواحد احلافظ أخربهم: أخربان السلفي يف  

إبراهيم: أخربان حممد بن أمحد بن  أخربان هناد بن :كتابه: أخربان املبارك بن عبد اجلبار
يمان احلافظ: حدثنا خلف بن حممد بن إمساعيل: مسعت أاب عمرو أمحد بن نصر سل 

النيسابوري اخلفاف ببخارى يقول: كنا يوما عند أيب إسحاق القرشي ومعنا حممد بن نصر  
ين قلت:  املروزي، فجرى ذكر حممد بن إمساعيل، فقال حممد بن نصر: مسعته يقول: من زعم أ

ب، فإين مل أقله، فقلت له: اي أاب عبد هللا؛ قد خاض الناس  لفظي ابلقرآن خملوق؛ فهو كذا
يف هذا فأكثروا، فقال: ليس إال ما أقول لك، قال أبو عمرو: فأتيت البخاري فناظرته يف 
شيء من احلديث حىت طابت نفسه، فقلت: اي أاب عبد هللا؛ ههنا أحد حيكي عنك أنك 

احفظ ما أقول لك، من زعم من أهل  ابلقرآن خملوق، فقال: اي أاب عمرو؛  تقول: لفظي
لفظي ابلقرآن خملوق؛ فهو كذاب، فإين مل أقله   :نيسابور وغريها_مسى بالدا كثرية_ أين قلت

  .إال أين قلت: أفعال العباد خملوقة
لت وقال احلاكم: مسعت حممد بن صاحل بن هانئ يقول: مسعت أمحد بن سلمة يقول: دخ

يعين: الذهلي_ مقبول خبراسان،  _ ؛ إن هذا الرجل على البخاري، فقلت: اي أاب عبد هللا 
خصوصا يف هذه املدينة، وقد حل يف هذا احلديث حىت ال يقدر أحد منا أن يكلمه فيه فما  
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[  44}وأفوض أمري إىل هللا إن هللا بصري ابلعباد{ ]غافر:  :ترى، فقبض على حليته مث قال
ا وال بطرا وال طلبا للرائسة، وإمنا أبت علي تعلم أين مل أرد املقام بنيسابور أشر اللهم؛ إنك 

نفسي الرجوع إىل الوطن؛ لغلبة املخالفني، وقد قصدين هذا الرجل حسدا ملا آاتين هللا ال  
 .غري، مث قال: اي أمحد؛ إين خارج غدا لتتخلصوا من حديثألجلي

من جملس   ا قام مسلم بن احلجاج وأمحد بن سلمةوقال احلافظ أبو عبد هللا بن األخرم: مل
حممد بن حيىي بسبب البخاري؛ قال الذهلي: ال يساكنين هذا الرجل يف البلد، فخشي  

 .البخاري وسافر
وقال احلاكم: مسعت أاب الوليد حسان بن حممد الفقيه: مسعت حممد بن نعيم يقول: سألت  

 إلميان فقال: قول وعمل، ويزيد وينقص،حممد بن إمساعيل ملا وقع يف شأنه ما وقع عن ا
والقرآن كالم هللا غري خملوق، وأفضل أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبو بكر، مث  

 .عمر، مث عثمان، مث علي، على هذا حييت، وعليه أموت، وعليه أبعث إن شاء هللا

  :ف     ذك  ال وا     البخاري
بون عنه، ويستفيدون  ب الفراييب وهو أمرد، وما زالوا يكتقد أسلفنا أن الناس كتبوا عنه على اب

منه إىل أن مات، وإمنا نذكر ههنا رواة كتبه، مث مشاهري احلفاظ؛ ممن وقعت لنا روايته عنه يف  
املسانيد واألجزاء، فأشهرهم ابلرواية عنه: الفربري حممد بن يوسف بن مطر بن صاحل، روى  

الصحيح« أمت أفعال العباد« وغري ذلك، وروايته ل »عنه »اجلامع الصحيح«، وكتاب »خلق 
الرواايت، ومحاد بن شاكر روى عنه »الصحيح« إال أوراقا من آخره رواها ابإلجازة، وكذلك 

إبراهيم بن معقل النسفي احلافظ، ومهيب بن سليم، وأبو طلحة منصور بن حممد بن علي 
وات، قاله ابن ماكوال وابن نقطة البزدوي، وهو آخر من كان يروي »الصحيح« عن البخاري م

مها، وأطلق جعفر املستغفري احلافظ أنه آخر من حدث عن البخاري وليس جيدا؛ ألن  وغري 
  .احلسني بن إمساعيل البخاري عاش بعده مدة، وكان عنده عن البخاري مجلة أحاديث

ا، مل يبق  وأما قول حممد بن يوسف الفربري: مسع »اجلامع« من حممد بن إمساعيل تسعون ألف
 .ببقاء البزدوي املذكورمنهم غريي؛ فلعله مل يشعر 

 ومن الرواة عن البخاري: أمحد بن حممد بن اجلليل البزاز، وهو ابجليم، روى عنه كتاب 
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 »األدب املفرد«. 
وحممود بن إسحاق اخلزاعي، روى عنه كتاب »رفع اليدين يف الصالة«، وجزء »القراءة خلف  

  .عنه ببخارى اإلمام«، وهو آخر من حدث 
  .الصمد، روى عنه كتاب »خلق أفعال العباد«  ويوسف بن رحيان بن عبد

  .وحممد بن دلويه الوراق روى عنه كتاب »بر الوالدين«
وأبو أمحد حممد بن سليمان بن فارس روى عنه »التاريخ الكبري« وكذلك أبو احلسن حممد 

  .السالم اخلفاف روى عنه »التاريخ األوسط«بن سهل الفسوي. وعبد هللا بن أمحد بن عبد 
 د هللا بن حممد بن عبد الرمحن بن األشقر روى عنه »التاريخ الصغري« وعب

  .وآدم بن موسى روى عنه كتاب »الضعفاء«
ووراقه اإلمام اجلليل أبو عبد هللا حممد بن أيب حامت الوراق، وهو الناسخ، وهو مالزمه سفرا  

  .عنهوحضرا، فكتب كتبه، وروى 
سحاق بن أمحد بن خلف السرماري، وحممد بن  من شيوخه: عبد هللا بن حممد املسندي، وإ

  .خلف بن قتيبة، وغريهم
ومن احلفاظ من أقرانه فمن بعدهم: أبو زرعة، وأبو حامت، وإبراهيم بن إسحاق احلريب، وأبو  

ر بن أيب الدنيا،  بكر بن أيب عاصم، وحممد بن نصر املروزي، وصاحل بن حممد جزرة، وأبو بك
د«، ومسلم بن احلجاج يف غري »الصحيح«، وأبو عبد  وأبو بكر البزار صاحب »املسن

اللهالرتمذي، وتلمذ له، وأبو عبد الرمحن النسائي، وروى أيضا عن رجل عنه، وأبو عمرو  
اخلفاف، وجعفر بن حممد بن موسى النيسابوري، واحلسني بن حممد بن حامت املعروف 

النيسابوري، وحممد بن عبد   سني بن حممد القباين، وأبو الفضل أمحد بن سلمةابلعجل، واحل
هللا احلضرمي مطني احلافظ الكويف، وعمر بن حممد بن جبري احلافظ البجريي، وأبو معشر  

الفضل بن أمحد بن يعقوب احلافظ النسفي، وأبو بكر بن أيب داود السجستاين، وإمام األئمة  
إسحاق  ن خزمية، ويعقوب بن يوسف بن األخرم، وحممد بن أبو بكر حممد بن إسحاق ب

الفاكهي صاحب »أخبار مكة«، وحيىي بن حممد بن صاعد، واحلسني بن إمساعيل احملاملي، 
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وهو آخر من حدث عنه ببغداد، وأمم ال حيصون، يكفي من التنبيه على كثرهتم حكاية  
 .ن ألفاالصحيح« من البخاري تسعو »الفربري املتقدمة أنه مسع معه 

  :ف     ذك  وفاته وسبب ذلك
بن منصور الشريازي: ملا قدم أبو عبد هللا البخاري خبارى؛ نصبت له القباب على  قال أمحد

فرسخ من البلد، واستقبله عامة أهل البلد، حىت مل يبق مذكور، ونثر عليه الدراهم والداننري،  
ن خبارى، فخرج إىل بيكند، قرأت على  فبقي مدة، مث وقع بينه وبني األمري، فأمره ابخلروج م 

نت املنجى بدمشق عن أيب الفضل بن قدامة: أن حممد بن عبد الواحد أخربهم أم احلسن ب
عن السلفي: أخربان أبو علي الربداين: أخربان هناد النسفي: أخربان غنجار: مسعت أاب عمرو  

ث األمري خالد بن  أمحد بن حممد بن عمر يقول: مسعت أاب سعيد بكر بن منري يقول: بع
، و»التاريخ«؛  «حممد بن إمساعيل أن امحل إيل كتاب »اجلامعأمحد الذهلي وايل خبارى إىل 

ألمسع منك، فقال: حممد بن إمساعيل للرسول: قل له: أان ال أذل العلم، وال أمحله إىل أبواب 
فإن مل  السالطني، فإن كانت له حاجة إىل شيء منه؛ فليحضرين يف مسجدي، أو يف داري، 

لس؛ ليكون يل عذر عند هللا يوم القيامة، ألين يعجبك هذا؛ فأنت سلطان، فامنعين من اجمل
 .ال أكتم العلم، قال: فكان ذلك سبب الوحشة بينهما 

وقال احلاكم: مسعت حممد بن العباس الضيب يقول: مسعت أاب بكر بن أيب عمرو احلافظ 
البلد أن خالد بن أمحد أمري خبارى سأله أن  يقول: كان سبب مفارقة أيب عبد هللا البخاري 

ر عنده، فيقرأ اجلامع على أوالده، ]فامتنع، فراسله أبن يعقد جملسا ألوالده، ال حيضره حيض
غريهم، فامتنع، فاستعان خالد حبريث بن أيب الورقاء كبري أصحاب الرأي وبغريه، حىت تكلموا  

اللهم؛ أرهم ما قصدوين به يف  :ليهم، فقاليف البخاري، فأمر إبخراجه عن البلد قال: فدعا ع
هم وأوالدهم وأهاليهم، قال: فأما خالد؛ فلم أيت عليه إال أقل من شهر حىت ورد أمر أنفس 

الظاهرية بعزله، وأن ينادى عليه، فنودي عليه وهو على أاتن، وأخرج على إكاف، مث صار  
يف أهله، فرأى فيها ما جيل عن  أمره إىل الذل واحلبس إىل أن مات، وأما حريث؛ فإنه ابتلي

 .ن؛ فأراه هللا يف أوالده البالاي الوصف، وأما فال 
وقال ابن عدي: مسعت عبد القدوس بن عبد اجلبار السمرقندي يقول: خرج البخاري إىل 
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خره تنك؛ قرية من قرى مسرقند، وكان له هبا أقرابء، فنزل عندهم قال: فسمعت ليلة من 
قت علي األرض مبا الليل يدعو ويقول يف دعائه: )اللهم؛ إنه قد ضاالليايل وقد فرغمن صالة 

 .رحبت، فاقبضين إليك(، فما مت الشهر حىت قبضه هللا 
وقال حممد بن أيب حامت وراق البخاري: مسعت أاب منصور غالب بن جربيل_وهو الذي نزل  

جه إليه رسول  عليه البخاري خبرتنك_ يقول: إنه أقام أايما فمرض، واشتد به املرض حىت و 
أ للركوب، ولبس خفيه، وتعمم، فلما مشى قدر عشرين من مسرقند ليخرج، فلما واىف؛ هتي

خطوة أو حنوها وأان آخذ بعضده، ورجل آخر معي يقوده إىل الدابة لريكبها؛ فقال رمحه هللا:  
أرسلوين فقد ضعفت، فدعا بدعوات، مث اضطجع، فقضى فسال منه عرق كثري، وكان  

مة، قال: ففعلنا، فلما  فن يف ثالثة أثواب بيض، ليس فيها قميص وال عماأوصى أن يك
دفناه؛ فاح من تراب قربه رائحة طيبة؛ كاملسك، ودامت أايما، وجعل الناس خيتلفون إىل القرب 

 .أايما، أيخذون من ترابه إىل أن جعلنا عليه خشبا مشبكا
بن آدم الطواويسي يقول: رأيت وقال حممد بن حممد بن مكي اجلرجاين: مسعت عبد الواحد 

ليه وسلم يف النوم، ومعه مجاعة من أصحابه وهو واقف يف موضع، فسلمت النيب صلى هللا ع
عليه، فرد علي السالم، فقلت: ما وقوفك اي رسول هللا هنا؟ قال: »أنتظر حممد بن  

ليت رأيت إمساعيل«، فلما كان بعد أايم وبلغين موته؛ فنظرت فإذا هو قد مات يف الساعة ا
 .فيها النيب صلى هللا عليه وسلم

مات ليلة السبت ليلة عيد الفطر،  مهيب بن سليم الكرميين واحلسن بن احلسني البزاز:قال 
سنة ست ومخسني ومئتني، وكذا أرخه ابن قانع وابن زبر وغري واحد، قال احلسن: عاش  

 .اثنتني وستني سنة، إال ثالثة عشر يوما، رمحه هللا تعاىل
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 1كت على صحيح البخاريالن -47

 ه( 852)تاحلافظ ا   حج  ال   الين

 الفصل الثاين يف ترمجة املصنف قال رمحه هللا: 
 ذك  ن به ومولد :  

هو حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبه بن األحنف اجلعفي موالهم البخاري،  
بفتح الباء املوحدة، وسكون الراء، مث دال مهملة مكسورة -يف نسبه قيده ابن ماكوال  وبردزبه

وهو فارسي، ومعناه ابلعربية: الزراع بلغة أهل خبارى،  - ابء موحدة، مث هاءمث زاي ساكنة، مث 
وقيل فيه غري ذلك، وكان بردزبه املذكور جموسيا، وكان يف خبارى وال يقال له: اليماين  

 أسلم املغرية بن بردزبه على يديه، فمن مث قيل للبخاري: اجلعفي.اجلعفي، ف
 لى شيء من أحواله، والظاهر أنه مل ينظر يف العلم. فأما إبراهيم بن املغرية فلم نقف ع

وقال: إنه مسع من مالك ومحاد بن   ، وأما إمساعيل بن إبراهيم فذكر له ابنه ترمجة يف اترخيه 
بان يف الطبقة الرابعة من الثقات: إمساعيل بن إبراهيم والد زيد، وابن املبارك، وقال ابن ح

 وي عنه العراقيون.البخاري يروي عن محاد بن زيد، ومالك ير 
يوم اجلمعة بعد الصالة لثالث عشرة ليلة   -ويكىن أاب عبد هللا-وولد حممد بن إمساعيل 

أخرج يل ذلك خلت من شوال سنة أربع وتسعني ومائة ببخارى، قال املستنري بن عتيق: 
 حممد بن إمساعيل خبط أبيه، وروى أبو حسان مهيب بن سليم عن البخاري حنوه.

   به احلد ث:ذك  منش ه و  
فرأت والدته   ،روى غنجار يف اترخيه من وجهني أن حممد بن إمساعيل ذهبت عيناه يف صغره

كثرة دعائك، قال: إبراهيم اخلليل يف النوم، فقال هلا: اي هذه، قد رد هللا على ابنك بصره ل
 

 النكت على صحيح البخاري 1
 م   2005 -ه   1426األوىل، الطبعة:  .  مصر  –الناشر: املكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع، القاهرة  

 2عدد األجزاء:  
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لياء" له  فأصبح وقد رد هللا عليه بصره، ورواها أبو القاسم الاللكائي يف كتاب "كرامات األو 
 من طريق غنجار.

وقال الفربري: مسعت حممد بن أيب حامت وراق البخاري يقول: مسعت البخاري يقول: أهلمت 
عشر سنني أو أقل، مث   حفظ احلديث وأان يف الكتاب، قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ فقال:

ن  خرجت من الكتاب بعد العشر فجعلت أختلف إىل الداخلي وغريه، فقال يوما فيما كا
يقرأ للناس: سفيان، عن أيب الزبري، عن إبراهيم، فقلت: إن أاب الزبري مل يرو عن إبراهيم، 
كيف  فانتهرين، فقلت: ارجع إىل األصل إن كان عندك، فدخل فنظر فيه مث رجع، فقال يل:  

هو اي غالم؟ قلت: هو الزبري وهو ابن عدي، عن إبراهيم، فأخذ القلم وأصلح كتابه وقال:  
 صدقت.

: فلما طعنت يف ست عشرة سنة حفظت كتب ابن املبارك ووكيع، وعرفت كالم هؤالء قال
ملعىن أهل الرأي، مث خرجت مع أمي وأخي أمحد إىل مكة، فلما حججنا رجع أخي وختلفت  

 علم.هبا يف طلب ال
 قلت: فكان حجه على هذا سنة عشر ومائتني. 

حابة والتابعني وأقاويلهم"، مث  قال: فلما طعنت يف مثاين عشرة صنفت كتاب: "قضااي الص
، وكنت أكتبه يف الليايل  -صلى هللا عليه وسلم  -صنفت: "التاريخ" يف املدينة عند قرب النيب 

 دي قصة إال أين كرهت أن يطول الكتاب.املقمرة، قال: وقل اسم يف "التاريخ" إال وله عن
 ليهم لكل وقال وراق البخاري: مسعته يقول: دخلت بلخ، فسألوين أن أملي ع

من لقيت حديثا عنه، فأمليت ألف حديث أللف شيخ ممن كتبت عنهم، مث قال: كتبت عن 
 ألف ومثانني نفسا ليس فيهم إال صاحب حديث. 

 ان قول وعمل".وقال أيضا: مل أكتب إال عمن قال: "اإلمي
 وقال جعفر بن حممد القطان: مسعته يقول: ما عندي حديث إال وأذكر إسناده. 

ن السري: قال البخاري: رحلت إىل الشام ومصر واجلزيرة مرتني، وإىل البصرة وقال سهل ب
 أربع مرات، قال: وأقمت ابحلجاز ستة أعوام ، وال أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد.

 : ما رأيت أحسن طلبا للحديث من حممد بن إمساعيل. وقال العباس الدوري
ى الرحلة إىل اليمن ألجل عبد الرزاق،  وقال أبو الفضل ابن طاهر: عزم حممد بن إمساعيل عل



498 
 

وكان ذلك سنة عشر ومائتني، وعبد الرزاق حي، فلقيه حيىي بن جعفر فسأله عنه، فقال له:  
من حيىي بن جعفر، مث ابن بعد أن عبد  مات عبد الرزاق، فسمع البخاري حديث عبد الرزاق  

إخباره مبوته على الرزاق ما كان مات، فحمل األمر على أن حييي بن جعفر اعتمد يف 
 حكاية شائعة مل تثبت، ومل يقدح ذلك فيه عند البخاري، بل كان يثين عليه. 

وقال حاشد بن إمساعيل: كان البخاري خيتلف معنا إيل مشايخ البصرة وهو غالم، فال  
يكتب حيت أتى على ذلك أايم، فلمناه بعد ستة عشر يوما، فقال: قد أكثرمت علي، فاعرضوا  

فأخرجناه فزاد على مخسة عشر ألف حديث، فقرأها كلها عن ظهر قلب  علي ما كتبتم،
 .حىت جعلنا حنكم  كتبنا من خطه 

ا يسمع  وقال حممد بن األزهر  السجستاين: كنت يف جملس سليمان بن حرب والبخاري معن
 وال يكتب، فقيل لبعضهم: ما له ال يكتب؟ فقال: يرجع إىل خبارى فيكتب من حفظه.

بن أيب عتاب األعني: كتبنا عن حممد بن إمساعيل على ابب حممد بن يوسف  وقال أبو بكر 
 الفراييب وهو أمرد.

 قلت: كان موت الفراييب سنة اثنيت عشرة ومائتني، وللبخاري إذ ذاك مثاين عشرة سنة. 
وقال وراق البخاري عنه: كنت يف جملس الفراييب فقال: حدثنا سفيان، عن أيب عروة، عن 

أنس، فذكر حديثا قال: فلم يعرف أحد يف اجمللس أاب عروة وال أاب   أيب اخلطاب، عن
ري فعوال اخلطاب، فقلت هلم: أبو عروة هو معمر، وأبو اخلطاب هو قتادة، قال: وكان الثو 

 املشهورين. لذلك يكين 
   م اتب مشاخيه ال     خ   ن م: ذك 
 قد تقدم التنبيه على كثرهتم وينحصرون يف مخس طبقات: 

 األوىل: الطبقة 
من حدثه عن التابعني، فمنهم مكي بن إبراهيم البلخي، حدثه عن يزيد بن أيب عبيد موىل   -

 سلمة بن األكوع. 
 ل.وحممد بن عبد هللا األنصاري حدثه عن محيد الطوي  -
 .وعلي بن عياش، وعصام بن خالد حداثه عن حريز بن عثمان  -
 لد، وهشام بن عروة وغريمها.وعبد هللا بن موسي حدثه عن إمساعيل بن أيب خا -
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 وخالد بن حيىي حدثه عن عيسى بن طهمان.  -
 وأبو نعيم الفضل بن دكني حدثه عن األعمش.  -

 الطبقة الثانية: 
سمع من أحد من التابعني: كآدم بن أيب إايس، وسعيد بن من كان يف عصر هؤالء لكنه مل ي

حاب ابن أيب ذئب واألوزاعي أيب مرمي، وأيب مسهر عبد األعلى بن مسهر، وغريهم من أص
 وشعبة وحنوهم. 

 املرتبة الثالثة: 
وهم جل مشاخيه من مسع من أعيان أتباع التابعني، وهي املرتبة الوسطى، وقد شاركه مسلم 

كأمحد بن حنبل، وحييي بن معني، وعلي بن املديين، وإسحاق بن راهويه،  يف هذه الطبقة:  
م من أصحاب محاد بن زيد، والليث بن سعد، وأيب بكر وعثمان ابين أيب شيبة، وأشباهه

 وابن عيينة، وابن املبارك وغريهم.
 املرتبة الرابعة: 

حممد ابن حيىي رفقاؤه يف الطلب ومن مسع قبله قليال: كمحمد بن عبد الرحيم صاعقة، و 
 الذهلي، وعبد بن محيد وأمثاهلم. 

 املرتبة اخلامسة: 
نهم ما ليس عنده: كعبد هللا بن محاد اآلملي، قوم يف عداد طلبته يف السن واإلسناد، أخذ ع

 وعبد هللا بن أيب القاضي، وحسني بن حممد القباين، وحنوهم. 
عمن هو فوقه، وعمن هو فقد روي عن وكيع أنه قال: ال يكون الرجل عاملا حىت حيدث 

 مثله، وعمن هو دونه. 
ن أتباع التابعني  وإمنا قصدت بتمييز طبقات مشاخيه؛ ألنه قد يظن من يعرف أنه يروي ع

حيث يروي روايته عمن هو أصغر منه أن يف اإلسناد غلطا أو عكس ذلك، فإذا عرف ما  
 ذكر سريته ومشائله وزهده وفضائله: حققت انتفت عنه الريبة.

مد بن أيب حامت الوراق: مسعت أمحد بن حفص يقول: دخلت على إمساعيل والد قال حم
 م يف مايل درمها من حرام وال درمها من شبهة.البخاري بيته عند موته فقال: ال أعل 

وروى غنجار من طريق بكر بن منري قال: محل إىل حممد بن إمساعيل بضاعة، فاجتمع به  



500 
 

آالف، فقال هلم: انصرفوا الليلة، فجاءه من الغد جتار  بعض التجار، فطلبوها منه بربح مخسة
ل: إين نويت البارحة أن أدفع إىل آخرون فطلبوا منه البضاعة  بربح عشرة آالف، فردهم وقا

 أولئك ما طلبوا، ودفعها إىل األولني، وقال: ال أحب أن أنقض نييت. 
ري، فاستلقى يوما، وكان  وقال حممد الوراق: كنت مع البخاري بفربر وهو يصنف كتاب التفس 

قد أتعب نفسه يف ذلك اليوم يف التخريج، فقلت له: إين أراك تقول: ما أثبت شيئا بغري  
علم، فما الفائدة يف االستلقاء؟ قال فكدت ، وإن هذا ثغر، وكنت قد أتعبت نفسي، 

فخشيت أن حيدث حدث من أمر العدو، فأحببت أن أسرتيح وآخذ أهبة، فإن غافصنا 
بنا حراك، قال: وكان يركب إىل الرمي كثريا فما أعلمين يف طول ما صحبته أخطأ   عدو كان

 يصيب يف كل ذلك وال يلحق. سهمه اهلدف إال مرتني، بل كان 
فال أحب أن أدعو  -يعين: يف احلال-قال: ومسعته يقول: دعوت ريب مرتني فاستجاب يل 

 بعد فلعله ينقص حسنايت. 
خصم يف اآلخرة إن شاء هللا فقلت له: إن بعض الناس   قال: ومسعته يقول: ال يكون يل

إمنا روينا ذلك رواية، مل نقله من  ينقمون عليك التاريخ، ويقولون: فيه اغتياب الناس، فقاىل:
 عند أنفسنا، وإمنا قاله من قاله على سبيل النصح. 

 قال: ومسعته يقول: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حرام.
منري: كان حممد بن إمساعيل يصلي ذات يوم، فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة، وقال بكر بن 

ذا الذي آذاين يف صاليت؟ فنظروا فإذا الزنبور قد  فلما قضى صالته قال: انظروا أي شيء ه
 ورمه يف سبعة عشر موضعا ومل يقطع صالته. 

 .قال وراقه: وكان كثري اإلحسان إىل الطلبة، مفرط الكرم، قليل األكل جدا
قال: ومسعته يقول: كنت أستغل يف كل شهر مخسمائة فأنفقها يف الطلب، وما عند هللا خري  

 وأبقى.
ن يوسف بن أيب أمحد البخاري أن حممد بن إمساعيل مرض، فعرضوا ماءه  وحكى أبو احلس 

على األطباء، فقالوا: إن هذا املاء يشبه ماء بعض أساقفة النصارى، فإهنم ال أيتدمون،  
ال: مل أأتدم منذ أربعني سنة، فسئل على أن يستعمل األدم بعد ذلك فامتنع،  فصدقهم وق

 ل مع اخلبز سكرة. فأحل عليه املشايخ، فأجاهبم أن أيك
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وقال احلاكم: أخربين حممد بن خالد، ثنا مسبح بن سعيد، قال: كان البخاري إذا حضر 
ة إىل أن خيتم القرآن، رمضان جيتمع إليه أصحابه فيصلي هبم ويقرأ يف كل ركعة عشرين آي

 وكان يقرأ يف السحر ما بني النصف إىل الثلث، وكان خيتم كل يوم ختمة عند اإلفطار.
ل وراقه: كان يصلي يف وقت السحر ثالث عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، ويقوم يف الليل وقا

رأسه، رمبا  مرارا أيخذ القداحة فيوري انرا بيده ويسرج، وخيرج أحاديث فيعلم عليها مث يضع  
فعل ذلك يف الليلة الواحدة عشرين مرة، فقلت له: أال  توقظين؟ فقال: أنت شاب فال أحب 

 ك نومك.أن أفسد علي
وقال حممد بن منصور: كنا يف جملس البخاري، فرفع إنسان من حليته قذاة فطرحها، قال:  

ا خرج من املسجد فرأيته ينظر إليها وإىل الناس، فلما غفلوا أخذها فأدخلها يف كمه، فلم
 أخرجها فطرحها على األرض.

الم، وكان ال  وقال احلسن بن حممد السمرقندي: كانت فيه ثالث خصال: كان قليل الك
 يطمع فيما عند الناس، وكان ال يشتغل أبمور الناس. 

 ذك  ثناء مشاخيه    ه:  
فص. قال سليمان بن حرب ونظر إليه يوما: هذا يكون له صيت، وكذا قال أمحد بن ح

 وعنه قال: كنت إذا دخلت على سليمان بن حرب يقول: بني لنا غلط شعبة. 
إذا انتخبت من كتابه نسخ تلك األحاديث لنفسه وعنه قال: كان إمساعيل بن أيب أويس 

 ويقول: هذه األحاديث انتخبها حممد بن إمساعيل من حديثي. 
 وأان شاكر لك مادمت حيا. قال: وقال ابن أيب أويس: انظر يف كتيب، فجميع ما أملك لك، 

وقال حاشد بن إمساعيل: قال يل أبو مصعب الزهري: حممد بن إمساعيل أفقه عندان وأبصر  
ابحلديث من أمحد بن حنبل، فقال له رجل من جلسائه: أفرطت، فقال: لو أدركت مالكا 

 ونظرت إليه وإىل حممد بن إمساعيل لقلت كالمها واحد يف الفقه واحلديث.
 أبصر منه.  -يعين: شااب-بن عثمان: ما رأيت  وقال عبدان

ذ عقلت كمحمد بن  وقال قتيبة بن سعيد: جالست الفقهاء والزهاد والعباد، ما رأيت من
 إمساعيل ولو كان يف الصحابة لكان آية. 

 وقتيبة رأى مالكا فمن دونه.
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  وقال الفربري: كنا عند قتيبة فسئل عن طالق السكران، فقال للسائل: هذا أمحد ،
 وإسحاق، وعلي بن املديين، قد ساقهم هللا إليك وأشار إىل البخاري. 

 عرفة. قال: وكان حيىي بن معني ينقاد إليه يف امل
 وقال أمحد بن حنبل: ما أخرجت خراسان مثله. 

 وقال يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ونعيم بن محاد: حممد بن إمساعيل فقيه هذه األمة.
  يف زماننا. وقال بندار: هو أفقه خلق هللا

وكان عبد هللا بن يوسف التنيسي، وحممد بن سالم البيكندي وغريمها يسألونه أن ينظر يف  
 قفهم على اخلطأ الذي فيها. كتبهم ويو 

وقال حاشد بن إمساعيل: كنت عند إسحاق بن راهويه، وحممد بن إمساعيل جالس معه على 
فرجع إىل قوله وقال: اي  ، ئاالكرسي، وإسحاق حيدث، فأنكر عليه حممد بن إمساعيل شي

معشر أصحاب احلديث، انظروا إىل هذا الشاب واكتبوا عنه، فلو كان يف زمن احلسن  
 بصري الحتاج إليه الناس ملعرفته ابحلديث وفقهه. ال

وعن البخاري أنه كان يقول: ما استصغرت نفسي إال عند علي بن املديين، ورمبا كنت أغرب 
ذكرت ذلك لعلي بن املديين فقال: ذروا هذا، هو ما رأى مثل  عليه، قال حامد  بن أمحد: ف

 نفسه.
 ، وكذا قال علي بن حجر.وقال احلسني بن حريث: ال أعلم أين رأيت مثله

 وقال رجاء بن مرجا: فضله على العلماء كفضل الرجال على النساء.
 وقال عمرو بن علي الفالس: كل حديث ال يعرفه حممد بن إمساعيل فليس حبديث.

 وقال أيضا: ليس خبراسان مثله.
ال له عبد  فلما قام قوقال أبو عيسى الرتمذي: كان حممد بن إمساعيل عند عبد هللا بن منري 

 زين هذه األمة، قال الرتمذي: فاستجيب له فيه.  هللا: جعلك الل
 وقال الفربري: رأيت عبد هللا بن منري يكتب عن حممد بن إمساعيل ويقول: أان من تالمذته. 

 ذا والبخاري قد حدث عنه يف اجلامع وغريه. ه
يقول: ما رأيت مثله،    وقال أمحد بن الضوء: كان أبو بكر ابن أيب شيبة يسميه البازك، وكان

 وكذا مسعت حممد بن عبد هللا بن منري يقول. 
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وقال حيىي بن جعفر البيكندي: لو قدرت أن أزيد من عمري يف عمر حممد بن إمساعيل 
 موت رجل واحد، وموت حممد بن إمساعيل ذهاب العلم. لفعلت؛ ألن مويت 

 ل إماما فاهتموه. وقال عبد هللا بن حممد املسندي: من مل جيعل حممد بن إمساعي
وقال أمحد بن إسحاق الرمادي: من أراد أن ينظر إىل فقيه حبقه وصدقه فلينظر إىل حممد بن  

 .إمساعيل 

واحلفظ واملعرفة ابلفقه أوسع من  صفه ابإلتقانناء عليه وتعظيمه وو قلت: وكالم مشاخيه يف الث
 أن حنيط به، ويف هذا القدر كفاية. 

يراد ما حضران منه، ألن العادة يف الغالب أن يقع التنافس بني وأما كالم أقرانه: فيتعني إ
األقران، فقل من حيصل الثناء عليه مطلقا من أقرانه، فمن ذلك قال أبو حامت الرازي: مل خترج  

 أحفظ من حممد بن إمساعيل، وال قدم العراق أعلم منه.خراسان 
ة فقال: تركه أبو عبد هللا  وقال حممد بن احلريث: سألت أاب زرعة الرازي عن ابن هليع

 البخاري.
وقال عبيد العجل: ما رأيت مثل حممد بن إمساعيل، ورأيت أاب زرعة وأاب حامت يستمعان إليه،  

سن كل شيء، وكان أعلم من حممد ابن حيىي الذهلي وكان أمة من األمم، دينا، فاضال، حي
 بكذا وكذا.

لعلماء ابحلرمني، واحلجاز، والشام، والعراق،  وقال عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي: قد رأيت ا
 فما رأيت فيهم أمجع من حممد بن إمساعيل، وهو أعلمنا وأفقهنا وأكثران طلبا. 

 س. وقال أيضا: حممد أبصر مين، هو أكيس النا
 وقال صاحل جزرة: ما رأيت خراسانيا أفهم منه. 

ا واحدا فلم أقدر، وأان  وقال فضلك الرازي: رافقته مرحلة، فاجتهدت أن أغرب عليه حديث
 أغرب على أيب زرعة عدد شعر رأسه. 

وأما تعظيم مسلم، والرتمذي، وابن خزمية، والنسائي وغريهم من تالمذته فمن بعدهم له 
أشهر من أن يذكر، وال عجب فيه؛ ألن مشاخيه إذا أطنبوا فيه ذلك  فأكثر من أن حيصر، و 

 وشاب. اإلطناب وهو شاب فكيف يكون احلال فيه إذا كرب
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 ذك  نب  مما روي م  س ة ح ظه وف ط ذكا ه: 

قد تقدم منه أشياء، وأشهرها قصة املائة حديث اليت قلبها أهل بغداد، فاستحضرها كلها،  
متوهنا على الصواب، وسردها هلم على ترتيب ما أوردوا عليه من مرة ورد أسانيدها إىل 

 واحدة، حكاها ابن عدي واخلطيب وغريمها.
بكر الكلوذاين: كان البخاري أيخذ الكتاب من العلم، فيطلع إليه اطالعة، فيحفظ وقال أبو 

 عامة أحاديثه من مرة.
ن يغالطوا حممد بن إمساعيل،  وقال أبو األزهر: كان بسمرقند أربعمائة حمدث، فأحبوا أ

تعلقوا  فأدخلوا إسناد الشام يف إسناد العراق، وإسناد اليمن يف إسناد احلرم، وامتحنوه به، فما 
 عليه بسقطة.

وقال وراقه: مسعته يقول: ما منت البارحة حيت عددت كم أدخلت تصانيفي من احلديث، 
 فإذا حنو من مائيت ألف. 

يث حىت عرفت الصحيح من السقيم، وحىت نظرت يف  وقال عنه أيضا: ما جلست للتحد
تاب والسنة، قال:  كتب أهل الرأي وعرفت قوهلم، فال أعلم شيئا حيتاج إليه إال وهو يف الك

 فقلت له: ميكن معرفة ذلك؟ ! قال: نعم. 
وقال أمحد بن محدون: رأيت البخاري يف جنازة، وحممد بن حيىي الذهلي يسأله عن األمساء 

 . كأنه يقرأ: ﴿قل هو هللا أحد ﴾مير فيها مثل السهم  والعلل، وهو 
 ذك  ت ان  ه وال وا   نه: 

نيفه ما حكاه إبراهيم بن معقل النسفي عنه قال:  فمنها )اجلامع الصحيح(، وكان سبب تص
كنا عند إسحاق بن راهويه، فقال بعض أصحابه: لو مجعتم كتااب جامعا خمتصرا لسنن النيب 

 ، قال: فوقع ذلك يف قليب. -صلى هللا عليه وسلم  -
 قال: ومسعته يقول: ما أدخلت فيه إال ما صح، وتركت من الصحاح كي ال يطول الكتاب.

يف  -صلى هللا عليه وسلم  -مد بن سليمان بن فارس: مسعته يقول: رأيت النيب وقال حم
تذب  النوم،وكأنين واقف بني يديه، وبيدي مروحة أذب عنه، فقال يل بعض أهل التعبريات:

 عنه الكذب، قال: فحملين ذلك على ختريج الصحيح.
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ما وضعت يف كتاب وقال أبو اهليثم الكشميهين: مسعت الفربري يقول: قال البخاري: 
 الصحيح حديثا إال اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتني.

وقال الفربري عن البخاري: صنفت الصحيح يف ست عشرة سنة، وخرجته من ستمائة ألف  
 ه حجة بيين وبني هللا. حديث، وجعلت

وقال الفربري: مسعت حممد بن أيب حامت وراق البخاري يقول: رأيت البخاري يف النوم خلف  
قدمه  -صلى هللا عليه وسلم  -وهو ميشي، فكلما رفع النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

 وضع أبو عبد هللا قدمه يف ذلك املوضع. 
 ن فضيل أنه قال: رأيت. . . فذكر حنو هذا املنام. وروى ابن عدي عن الفربري, عن جنم ب

بن أمحد املروزي   وروى شيخ اإلسالم اهلروي يف "ذم الكالم" له من طريق أيب سهل حممد
يف  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: مسعت أاب زيد املروزي الفقيه الشافعي يقول: رأيت النيب 

اي أاب زيد، إىل مىت تدرس كتاب الشافعي وال   املنام، وكنت انئما بني الركن واملقام، فقال له:
اعيل البخاري.  تدرس كتايب؟ ! فقلت: اي رسول هللا، وما كتابك؟ قال: جامع حممد بن إمس

 انتهى. 
وأشهر الرواة عنه له: الفربري، وهو أبو عبد هللا حممد بن يوسف بن مطر بن صاحل، ومنهم  

بن سليم، وأبو طلحة منصور بن حممد   محاد بن شاكر، وإبراهيم بن معقل النسفي، ومهيب
 بن علي البزدوي، وهو آخر من كان يروي الصحيح عن البخاري موات، قاله ابن ماكوال

 وغريه.
وأما قول الفربري: مسع اجلامع من حممد بن إمساعيل تسعون ألفا، فما بقي منهم أحد غريي،  

 فلعله مل يشعر ببقاء البزدوي املذكور. 
 البزاز. -ابجليم-املفرد( يرويه عنه أمحد بن حممد بن اجلليل  ومن تصانيفه: )األدب 

ويهما عنه حممود بنإسحاق اخلزاعي، و)رفع اليدين يف الصالة(، و )القراءة خلف اإلمام( ير 
 وهو آخر من حدث عنه ببخارى.

 و)بر الوالدين( يرويه عنه حممد بن دلويه الوراق. 
د بن سليمان بن فارس، وأبو احلسن حممد بن سهل  و)التاريخ الكبري( يرويه عنه أبو أمحد حمم

 النسوي وغريمها، وهو الذي قال فيه ابن عقدة: ال يستغين عنه حمدث.
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 التاريخ األوسط( يرويه عنه عبد هللا بن أمحد بن عبد السالم اخلفاف.و)
 و)التاريخ الصغري( يرويه عنه عبد هللا بن حممد بن عبد الرمحن األشقر.

 باد( يرويه عنه يوسف بن رحيان بن عبد الصمد ورواه عنه أيضا الفربري.و)خلق أفعال الع
محد بن محاد الدواليب، ومسبح بن سعيد.  و)كتاب الضعفاء( يرويه عنه أبو بشر حممد بن أ

 ة مروية لنا ابلسماع وابإلجازة. وهذه التصانيف كلها موجود
 ومن تصانيفه أيضا:  

 )اجلامع الكبري( ذكره ابن طاهر.
 سند الكبري(. و)امل

 و)التفسري الكبري( ذكره التربيزي.
 و)كتاب األشرية( ذكره الدارقطين. 

 ابن منده، وذكر ابنه القاسم بن منده أنه يرويه من و)أسامي الصحابة( ذكره أبو عبد هللا 
 طريق حممد بن سليمان بن فارس عنه. 

 بن محدون إجازة  وذكر من تصانيفه أيضا )كتاب العلل(، وأنه يرويه عن حممد بن عبد هللا 
 عن عبد هللا بن الشرقي عنه.

 و)كتاب الكىن املفرد( ذكره احلاكم أبو أمحد. 
 راقه حممد بن أيب حامت. و)كتاب اهلبة( ذكره و 

 و)كتاب الفوائد( ذكره الرتمذي يف أثناء املناقب من جامعه. وغري ذلك.
منري، وإسحاق ابن أمحد   وروى عنه من مشاخيه: عبد هللا بن حممد املسندي، وعبد هللا بن

 السرماري، وحممد بن خلف بن قتيبة وحنوهم.
لدارمي، وأبو زرعة،وأبو حامت، وإبراهيم ومن أقرانه فمن بعدهم: عبد هللا بن عبد الرمحن ا

احلريب، وابن أيب عاصم، وصاحل جزرة، وابن أيب الدنيا، وأبو بكر البزار، وحممد بن نصر 
بن احلجاج، وأبو الفضل أمحد بن سلمة، وحسني بن حممد   املروزي، وعبيد العجل، ومسلم

ن األخرم، وحممد بن عبد  القباين، وموسى بن هارون احلمال، وأبو عمرو اخلفاف، ويعقوب ب
هللا مطني، وأبو بكر ابن خزمية، والبحريي، وجعفر بن حممد النيسابوري، وأبو عيسى الرتمذي 

أيضا عن رجل عنه، وأبو بكر بن أيب داود ، وحيىي وتلمذ له، وأبو عبد الرمحن النسائي وروى 
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 غداد. بن حممد صاعد، واحلسني بن إمساعيل احملاملي وهو آخر من حدث عنه بب
منه اجلامع الصحيح ويكفي يف التنبيه على كثرة الرواة عنه قول الفربري املتقدم: أنه مسع 

 تسعون ألفا.
 ذك  وفاته:  

رأي، فاستوطن بنيسابور، فوقع بينه وبني حممد بن  كان قد خرج من بلده لغلبة أصحاب ال
الذهلي مشهورة ال  حيىي الذهلي منازعة يف مسألة، فرجع إىل خبارى بسبب ذلك، وقصته مع 

حاجة إيل اإلطالة يها، فلما رجع إىل خبارى راسله أمريها خالد بن أمحد الذهلي أن حيضر 
ه: أان ال أذل العلم، فإن كانت له  عنده ليسمع عليه احلديث، فامتنع وقال لرسوله: قل ل

 حاجة فليحضر يف مسجدي أو داري، فكان ذلك سبب الوحشة بينهما. 
يفرد ألوالده وقتا حيدثهم فيه، فامتنع أيضا، فاستمرت الوحشة بينهما إىل   مث راسله اثنيا أبن 

ت أن أمر خالد أبن خيرج من البلد، فأجاب إىل اخلروج، ودعا على من كان السبب، فلم أي
على خالد إال أقل من شهر حىت ورد األمر من أمري خراسان بعزله، وأن ينادى عليه، فأركب 

مره إىل الذل واحلبس إىل أن مات، حكى ذلك احلاكم بسنده  محارا على إكاف، مث صار أ
 الصحيح.

وقال ابن عدي: مسعت عبد القدوس بن عبد اجلبار السمرقندي يقول: خرج البخاري إىل 
من قرى مسرقند، فنزل على بعض أقرابئه هناك، قال: فسمعته ليلة من الليايل  خرتنك قرية

ائه: اللهم إين قد ضاقت علي األرض مبا  وقد فرغ من صالة الليل يدعو ويقول يف دع
 رحبت، فاقبضين إليك. قال: فما مت الشهر حىت قبضه هللا. 

وهو الذي نزل عليه -ل وقال حممد بن أيب حامت الوراق: مسعت أاب منصور غالب بن جربي
يقول: إنه أقام عنده أايما، فمرض واشتد به املرض، فاتفق وصول رسول  -البخاري خبرتنك 

رقند إليه أن خيرج إليهم فأجاب، فلما هتيأ للركوب ومشى قدر عشرين خطوة وأان  من أهل مس
فدعا آخذ بعضده ورجل آخر معي يقوده إىل الدابة لريكبها، فقال: أرسلوين فقد ضعفت، 

بدعوات، مث اضطجع فقضى، وسال منه عرق كثري، وكان قد قال لنا: كفنوين يف ثالثة أثواب  
، ففعلنا، فلما دفناه فاح من تراب قربه رائحة طيبة كاملسك ليس فيها قميص وال عمامة

ودامت أايما، وجعل الناس خيتلفون إىل القرب أايما أيخذون من ترابه إىل أن جعلنا عليه خشبا  
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 ا.مشبك
وقال أبو أمحد حممد بن حممد بن مكي اجلرجاين أحد رواة الصحيح عن الفربري: مسعت عبد 

يف النوم ومعه مجاعة   -صلى هللا عليه وسلم  -ول: رأيت النيب الواحد بن آدم الطواويسي يق
من أصحابه وهو واقف يف موضع، فسلمت عليه، فرد علي السالم، فقلت: ما وقوفك هنا 

قال: "أنتظر حممد بن إمساعيل"، فلما كان بعد أايم بلغين موته، فنظرت فإذا اي رسول هللا؟ 
 ". -صلى هللا عليه وسلم   -ل هللا هو قد مات يف الساعة اليت رأيت فيها رسو 

وكانت وفاته ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة ست ومخسني ومائتني، ذكره مهيب ابن سليم، 
أرخه ابن قانع وابن زبر وغري واحد، وكانت مدة عمره  واحلسن بن احلسني البزاز وغريمها، و 

 اثنتني وستني سنة إال ثالثة عشر يوما، رمحه هللا تعاىل.

 

 

 

 

 1تاريخ املعترب يف أنباء من غرب ال
 ه ( ٩٢٨جمري الدين العليمي عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن املقدسي احلنبلي )ت  

أبو عبد هللا حممد بن أيب احلسن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن األحنف، اجلعفي ابلوالء،  
 ."حيح"، و"التاريخالبخاري: احلافظ، اإلمام يف علم احلديث، صاحب "اجلامع الص

 
1 

الكتاب: التاريخ املعترب يف أنباء من غرب »وهو كتاب جامع لتاريخ األنبياء واتريخ اإلسالم وتراجم أئمته 
 3/150لعاشر اهلجري« العظام إىل مبتدأ القرن ا

 الناشر: دار النوادر، سوراي   -إشراف: نور الدين طالب.  حتقيق ودراسة: جلنة خمتصة من احملققني
 م   ٢٠١١ -ه    ١٤٣١الطبعة: األوىل، 
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ديث إىل أكثر حمدثي األمصار، وكتب خبراسان، ومدن العراق، واحلجاز،  رحل يف طلب احل
والشام، ومصر، وقدم بغداد، واجتمع إليه أهلها، واعرتفوا بفضله، وشهدوا بتفرده يف علم 

 .الرواية والدراية

 .وكان ابن صاعد إذا ذكره، يقول: الكبش النطاح

عت يف كتاب "الصحيح" حديثا إال  الفربري أنه قال: ما وضيوسف  بن حممد  ونقل عنه 
 .اغتسلت قبل ذلك، وصليت ركعتني

وعنه أنه قال: صنفت كتايب "الصحيح" لست عشرة سنة، خرجته من يست مئة الف  
 .- عز وجل -حديث، وجعلته حجة فيما بيين وبني هللا 

 ل، فما بقي أحد يرويه غريي. رج الفربري: مسع "صحيح البخاري" تسعون الفوقال 

ولد البخاري يوم اجلمعة بعد الصالة، لثالث عشرة ليلة خلت من شوال، سنة أربع وتسعني 
ومئة، وتويف ليلة السبت، عند صالة العشاء، ليلة عيد الفطر، ودفن يوم الفطر بعد صالة  

لراء الساكنة  وا ابلباء املوحدة واخلاء املعجمة -الظهر، سنة ست ومخسني ومئتني خبرتك 
والتاء املفتوحة املثناة والكاف، وهي قرية من قرى مسرقند، وكان شيخا حنيف اجلسم، ال 

 .ابلطويل وال ابلقصري

والبخاري: نسبة إىل خبارى، ونسبة البخاري إىل اجلعفي هو سعيد بن جعفر اجلعفي وايل 
 خراسان، وكان له عليهم الوالء، فنسبوا إليه. 
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 1ياإلمام البخارترجمة  -48

 (  ـ862 ت) بد احمل    ا   الدوال         
 " بسم هللا الرمحن الرحيم  قال رمحه هللا: 

احلمُد هلل الواحد  قبَل أتل ف  األعداد، الشَّاهد  حني ختل ف األشهاد، املتعايل عن مشاهبة  
نزَّه عن مقارنة األشكال ومعاونة األحشاد، املقدَّس ع 

ُ
ن اآلابء  األمثال ومشاركة األنداد، امل

لقدمية، وال واألمهات والزَّوجة واألوالد، الباقي الذي مل يتغريَّ عن ما كان عليه من صفاته ا
ا خيمٌة الزورديٌة بغري أطناب   داد عاليًة كأهنَّ يتغريَّ على أبد اآلابد، رافع السموات السَّبع الش  

لى َزبَد  املاء بعد ما خشع وال عماد، مزيَّنًة بكل   كوكٍب ُمنري وقَّاد، ابسط بساط األرض ع
، خالق املائع واجلماد، ومبدع ورجف واضطرب وماد، ومث  ب     تها ابجلبال الرَّاسيات األطواد

املطلوب املراد، مقد  ر ما كان وما يكون من الضَّالل والرَّشاد والغي والسَّداد والصَّالح 
ه جتري مراكُب العب  • اد، وعلى عَتبة  والفساد والوفاق والعناد والبغض والوداد، يف حبار ُلْطف  

ُل الز هاد، وعنده مبتغى الطَّالبني وآمال الُقصَّاد، اببه مناُخ الُعبَّاد، ويف ميدان ُحب  ه  جُتوُل خي
  . وبعينه ما يتحمَّلون من ث َقل االجتهاد

جْ 
َ
هود غاية اإلجهاد،  رأى حىت دبيب النَّمل الس ود يف الظَّالم والسَّواد، ومسع صوَت املْدَنف امل
ر  وابطن االعتقاد، على العرش استوى ال كما خي طُر يف قلوب العباد، وعلم ما يف سويداء الس  

نيا بنقل الث  قات العدول احلُفَّاظ الن قاد، ال كاملتنق  ل ختلو منه  يَنزُل كل ليلٍة إىل السماء الد 
لكالمه نَفاد ولو كانت مجيع األشجار أقالًما   مناز لُُه والنَّاد، متكل  م ال أبدواٍت وخمارج، وما

 والبحوُر السَّبعُة املداد، ولو ُمدَّت. 
، أبو عبد هللا حممَُّد بُن إمساعيل  هو  اإلماُم الفرد، اتُج الفقهاء، عمدُة احملد  ثني، سي  ُد احلفَّاظ 

  .بن إبراهيَم بن  املغرية  بن بَ ْرد ْزبََة بن األحنف  اجلُْعفي  البخاري  

 
 ترمجة اإلمام البخاري 1

 دار النشر: دار الكمال املتحدة
 يوسفان  احملقق : اعتىن به عبد الرحيم حممد-2الطبعة :  .1438اتريخ النشر : 
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 زاٍء ساكنٍة، مثَّ ابٍء  وبَ ْرد ْزبََة بفتح الباء املوَّحدة ، مثَّ راٍء ساكنٍة، مثَّ داٍل مهملٍة مكسورٍة، مثَّ 
  .موحَّدة مفتوحة، مثَّ هاٍء مثنَّاٍة مفتوحةٍ 

  هكذا قيَّده األمرُي أبو نصر ابن ماكوال رمحه هللا تعاىل، وقال: هو الزَّراُع بُلغة أهل خُبارى.
ُة على يد  يه: بَ ْرد ْذبَة إببدال الزاء ذاٍل معجمٍة،كان بَ ْرد ْزبََة جموسًيا فأسَلَم ابُنُه املغري وقيل ف

  .الَيمان وايل خبارى، وكان اليماُن ُجْعفًيا، فُنسب البخاري  إليه
قال إسحاق بن أمحد بن خلف البخاري : مسعُت حممََّد بَن إمساعيل البخاريَّ يقول: مسع أيب 

 .بن أنس، ورأى محَّاَد بَن زيٍد، وقد صافح ابَن املبارك بكلتا يديه من مالك 
: مسعُت احلسن بن احلسني البزَّاز يقوُل: رأيُت حممَّد بَن إمساعيل البخاريَّ وقال ورَّاُق البخاري   

  .شيًخا حنيَف اجلسم ليس ابلطَّويل وال ابلقصري
لت من شوَّال، سنة أربع وتسعني ومائة  ولد يوَم اجلمعة بعد الصَّالة لثالث عشرة ليلًة خ

ْسَتنرُي بن َعتيق أنَّ البخ .بُبخارى
ُ
  .اريَّ أخرج له به خطَّ أبيه وكذا حكاه امل

وقال اخلليلي  يف »اإلرشاد«: مسعُت أمحَد بَن أيب مسلٍم الفارسيَّ احلافَظ يقوُل: حممَُّد بُن  
َلْيٍم يقول: مسعُت البخاريَّ يقول: أمحد بن الفضل يقول: مسعُت أاب حسَّان مهيَب بَن سُ 

 .ت من شوَّال، سنة أربع وتسعني ومايهولدُت يوَم اجلمعة بعد الصَّالة لثنيت عْشرة ليلًة خل 
وأمَّا منشؤُه وطَلُبُه احلديَث فقد قال ورَّاُق البخاري   _وامسه أبو جعفٍر حممَّد بن أيب حامٍت  

فظ  قال_: قلُت أليب عبد هللا: كيف كان بُدو أ مرك يف طلب احلديث؟ قال: أهلْ مُت ح 
 ذاك؟ فقال: عشُر سنني أو أقل ، مثَّ  احلديث وأان يف الُكتَّاب. قلُت: وكم أتى عليك إذْ 

خرجُت م ن الُكتَّاب بعد العشر فجعلُت أختلُف إىل الدَّاخلي   وغريه، فقال_ يعين الدَّاخليَّ_ 
أيب الز بري، عن إبراهيم. قال الُبخاري : فقلُت: اي أاب  يوًما فيما كان يقرأُ للنَّاس: سفياُن، عن 

ْع إىل األصل إْن كان عندك.  فالن إنَّ أاب الز بري مل يَ رْ  و  عن إبراهيم. فانتهرين، فقلُت: ارج 
فدخل ونظر فيه، مثَّ خرَج فقاَل: كيَف هو اي غالُم؟ فقلُت: هو الز بري بن عديٍ  عن إبراهيم. 

كتابه. فقال: صدقَت. فقال له بعُض أصحابه: ابَن كم كنَت يومئذ إْذ  فأخذ القلم وأصلح  
عشرة سنة   [ 2]: ابُن إحدى عشرة سنة. قال: فلمَّا طعنُت يف ست َرَدْدَت عليه؟ فقال له

حفظُت كتب ابن املبارك ووَك يع، وعرفُت كالَم هؤالء، مثَّ خرجُت مع أمي وأخي أمحد إىل 
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لَّفُت هبا يف طلب احلديث، فلمَّا طعنُت يف مثاين عشرة مكة، فلمَّا حججُت رجع أخي وخت
م ُعبيد هللا بن موسى، سنة جعلُت ُأصن  ف قضااي الصحابة  والتابعني وأقاويلهم وذلك يف أايَّ

قمرة . قال: وقلَّ اسٌم 
ُ
وصنَّفُت التَّاريَخ إْذ ذاَك عند قرب  النَّيب   صلى هللا غليه وسلم يف اللَّيايل امل

 اريخ  إالَّ وله عندي قصٌَّة إالَّ أين   كرهُت تطويَل الكتاب.  يف التَّ 
  خلٍف: رحَل حممَُّد بُن إمساعيَل يف آخر سنة عشٍر ومائتني.  وقال إسحاُق بُن أمحَد بن  

وقال بكُر بُن ُمنرٍي: مسعُت البخاريَّ يقوُل: كنُت عند أيب حفٍص أمحَد بن  حفٍص أمسُع كتاب 
، من كتاب والدي، فمرَّ أبو حفٍص على حرٍف، ومل يكن عندي ما  »اجلامع« لسفيان الثَّ  وري  
الثَّانية والثَّالثة، فراجعُتُه، فسكَت، مثَّ قاَل: َمْن هذا؟ فقالوا: ابُن   ذََكَر، فراجعُتُه، فقال

 إمساعيل. فقال: هو كما قال، واحفظوا: إ نَّ هذا يصرُي يوًما رجاًل.  
: مسعتُ  ُه يقوُل: كنُت أختلُف إىل الُفقهاء مبَْرَو وأان صيبٌّ، فقال يل مؤد  ٌب وقال ورَّاُق الُبخاري  

كتبَت اليوَم؟ قلُت: اثنني. فضحك َمن حضَر اجمللَس، فقال شيٌخ منهم: ال  م ن أهلها: كم  
 تضحكوا منه؛ فلعلَّه يضحك منكم يوًما.  

َؤد  
ُ
مسار امل ب: مسعُت شيخي يقوُل: ذهبْت وقال أبو حممَّد عبُد هللا بن حممَّد بن إسحاق الس  
َغر ه ، فرأت والدته إ براهيَم اخلليل صلى هللا غليه وسلم يف  عينا حممَّد بن إمساعيل البخاري   يف ص 

املنام، فقال هلا: اي هذه، َقْد َردَّ هللاُ على ابنك بصره؛ لكثرة دعائك له _أو: لكثرة بكائك،  
 _قال: فأصبَح وقد ردَّ هللاُ عليه بصَرُه.  

  وقال ُغْنَجاُر يف »اتريخ خبارى«: أخرَبان حممَّد بن خلٍف قاَل: مسعُت أمحد بن حممَّد بن
الفضل يقول: مسعُت أيب يقول: ذهبْت عينا حممَّد بن إمساعيل يف صغره ... فذكر مثله.  

لَكائ ي يف كتاب »كرامات األولياء« له، عن شيخ، عن ُغْنجاَر  ورواها احلافظ أبو القاسم الالَّ
 به.  

مساعيَل وقال أمحد بن يوسف الس َلمي  قال: رأيُت حممََّد بَن إمساعيل يف جملس  مالك  بن  إ
وهو يبكي، فقلت له: ما يُ ْبكيَك؟ قال: ال ميكنين أن أكتب وال أْن أضبط. قال: مثَّ جعل  

 هللاُ حممََّد بَن إمساعيل كما رأيتم.  
: قال حممَّ  د بن إمساعيل البخاري : لقيُت أكثَر م ن ألف شيٍخ  وقال أبو حامت سهُل بن السَّري  
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، ومصَر لقيتهم قراًن بعد  من أهل احلجاز، ومكََّة، واملدينة ، و  البصرة ، وواسَط، وبغداَد، والشَّام 
قرن ... وذكر أنَّه رحَل إىل الشَّام، ومصَر، واجلزيرة مرَّتني، وإىل البصرة  أربَع مرَّاٍت، وأقام 

 أعواٍم، قال: وال ُأحصي كم دخلُت الكوفَة وبغداَد مع حمد  ثي ُخراسان.   ابحلجاز ستَّةَ 
: مسعته يقول: دخلُت بلَخ، فسألين أصحاُب احلديث أْن أُملَي عليهم وقال ورَّاُق الب خاري  

لكل   َمْن لقيُت حديثًا عنه، فأمليُت ألف حديث أللف  شيٍخ ممَّن كتبُت عنهم، مثَّ قال:  
 انني نفًسا، ليس فيهم إالَّ صاحُب حديٍث.  كتبُت عن ألف ومث

ايدة، ومل أكتب إالَّ عمَّن قال: اإلمياُن قوٌل وقال أيًضا: كتبُت عن ألف  نفٍس من العلماء وز 
 وعمٌل. 

وقال جعفُر بن حممَّد القطَّان: مسعُت البخاريَّ يقوُل: كتبُت عن ألف  شيٍخ أو أكثَر، ما  
   عندي حديٌث إالَّ أذكُر إسناده.

: مسعُتُه يقوُل: مل تكن كتابيت احلديَث كما كتَب هؤالء، كنُت إذ ا كتبُت  وقال ورَّاُق البخاري  
ًما، فإْن مل يكن   عن رجٍل سألُته عن امسه، وكنيته، ونسبه، وعلَّة احلديث إن كان الرَّجُل َفه 

 تبون، وال كيف يكتبون.  سألُتُه أْن خُيْر َج يل أصَله ونسخَته، وأمَّا اآلخروَن فال يُبالون ما يك 
ام، وكنَّا نتنزَّه، وكان  وقال: مسعُت هانَئ بَن النَّضر: ُكنَّا عند حممَّد بن يوسف الف رْ  اييب    ابلش  

 حممَّد بن إمساعيل معنا، وكان ال يُزامحنا فيما حنن فيه، بل ُيكب  على العلم.  
طلًبا للحديث من حممَّد بن إمساعيل،    قال: ومسعُت العبَّاَس الد وريَّ يقوُل: ما رأيُت أحسنَ 

 ا: ال تدعوا شيًئا من كالمه إالَّ كتبتموه.  كان ال يدع أصاًل وال فرًعا إالَّ بلغه، مثَّ قال لن 
وقال أبو بكر بن أيب عتَّاب اأَلْعنَي: مسعنا على حممَّد بن إمساعيل على ابب حممَّد بن  

_ وهو أمرد.    يوسف _يعين الفراييب  
 . سن ُه إْذ ذاك بضَع عشرة سنة قلُت: كان

ن حنبل املشهورين، والفراييب  من  قلت: واأَلْعنَيُ املذكور من أصحاب إمامنا اإلمام أمحد اب
 كبار شيوخ البخاري.  

ضي   
ُ
وقال أبو الفضل حممَُّد بُن طاهٍر: َقد َم البخاري  بغداد سنة عشر ومائتني، َوَعَزَم على امل

، فاستخربه، فقال: مات إىل عبد الرَّزَّاق اب ليمن، فالتقى بيحىي بن جعفٍر البيكندي  
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  أنَّه مل ميت، فسمع البخاري  حديث عبد الرَّزَّاق من حيىي بن جعفر. الرَّزَّاق، مثَّ تبنيَّ  عبد
قلت: وحيىي بن جعفر من الث  قات األثبات، وما أعتقُد أنَّه افرتى وفاَة عبد الرَّزَّاق، بل لعلَّه 

شاعٍة مل تصحَّ، وكان حيىي بن جعفٍر بعد ذلك يدعو حملمَّد بن إمساعيل، ويُفرط يف  حكاه إل
 سيأيت ذلك.  مدحه، و 

وقال الَفربري : مسعُت البخاري  يقوُل: دخلُت بغداد مثاين مرَّاٍت، يف كل  ها أجالُس أمحَد ابن  
ُخراسان؟ قال: فأان أذكُر قوَلُه  حنبل، فقال يل: اي أاب عبد هللا، تدُع العلَم والنَّاَس وتصرُي إىل

 إىل اآلن. 
 أيب حامت، عن حاشٍد: كان البخاري  خيتلف معنا إىل  وقال ورَّاق البخاري   أبو جعفٍر حممَُّد بنُ 

ٌم فَ ُلْمَناُه، فقال لنا بعد ستَّة عشر يوًما: قد  مشايخ البصرة، فال يكتُب حىتَّ أتى على ذلك أايَّ
ليَّ ما كتبتم؟ فأخرجناه، فزاد عليه مخسة عشر ألًفا فقرأها كلَّها عن أكثرمت عليَّ، فاعرضوا ع
ا ُكل َنا حُنْك ُم ُكتبنا من حفظه، فعلمنا أنَّه ال يتقدَّمه أحٌد، فكان أهُل ظهر قلب، حىتَّ جعلن

املعرفة ابلبصرة يَ ْعُدوَن خلفه يف طلب احلديث، ويكتبون عنه، وهو شاٌب، حىتَّ يُ َغل  ُبوُه على 
فسه، وجُيلسونه يف بعض الطَّريق، فيجتمُع عليه ألوٌف، أكثرهم ممَّن يكتب عنه، وكان إْذ  ن

 ك شااًب مل خيرج وجهه.  ذا
جستاين : كنُت ابلبصرة يف جملس سليمان بن حرٍب، والبخاري   وقال حمب  بن األزهر الس  

 فيكتُب من حفظه. جالٌس ال يكتب، فقيل لبعضهم: ماله ال يكتب؟ فقال: يرجع إىل خبارى 
 سال•م الب ْيَكندي : أترون  وقال الورَّاُق: كان شديُد احلياء يف صغره، حىتَّ قال شيُخُه حممَُّد بنُ 

 البكَر أشد  حياًء م ن هذا الُغالم؟ 
ثنا سفيان، عن أيب عروة، عن أيب  ، فقال: حدَّ قال: ومسعُتُه يقول: كنُت يف جملس الف ْراييب   

س »أنَّ النَّيبَّ صلى هللا غليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسٍل واحٍد «،  اخلطَّاب، عن أن
حٌد يف اجمللس أاب عروة وال أاب اخلطَّاب. فقلت: أمَّا أبو عروة فَمْعَمر، وأمَّا  قال: فلم يعرف أ

 أبو اخلطَّاب فَقتادة. قال: وكان الثَّوري  فعواًل هلذا. أْي: َيْكين  املشهوريَن.  
 كُ  م اتب مشاخيه الَّ    حدَّث  ن م:  و مَّا ذ  

 وهم على مخس طبقاٍت: 
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ث ه عن التَّابعني، مثل: مكي   بن  إبراهيم، وحممَّد بن عبد هللا األنصاري،  الطَّبقة األوىل: َمْن حدَّ
، وعلي   بن  الَّئي، وأيب املغرية اخلوالين  

ُ
وعبيد هللا بن موسى، وأيب عاصٍم النَّبيل، وأيب نعيم امل

د بن حيىي، وغريهم. ع  يَّاش، وخالَّ
هم قلياًل، مثُل: آدَم بن  أيب إايس، وأيب  والطَّبقة الثَّانية: َمن كان يف عصر هؤالء، وأتخَّر عن

ْنهال، وسعيد بن   ُمْسهٍر عبد األعلى بن ُمْسهٍر، وأيوَب بن سليمان بن بالل، وحجَّاج  بن م 
م من أصحاب األوزاعي، وابن أيب ذئب، والثَّوري،  أيب مرمي، واثبت  بن حممَّد الزَّاهد، وغريه

 وُشعبة، ومالك.  
ط مشاخيه الذين شاركه يف الر  واية عنهم مسلم وغريه، كأمحد ابن حنبل،  الطَّبقة الثَّالثة: أوسا

وإسحاق بن راهوية، وحيىي، وعلي، وابن أيب شيبة، وقتيبة، ونُعيم بن محَّاد، وأشباههم من 
، والليث بن سعد، مثَّ من أصحاب ابن املبارك، وُهشيم، وابن ُعيينة،  أصحاب محَّاد بن زيد 

 وحنوهم.  
ابعة: رفقاؤه يف الطَّلب، كمحمَّد بن حيىي الذ ْهلي، وأيب حامت الرَّازي، وحممَّد بن عبد  الطَّبقة الرَّ 

د بن إبراهيم الرَّحيم املعروف بصاع َقة، والدَّارمي، وعبد بن مُحَْيٍد، وأمحَد بن  النَّضر، وحممَّ 
، ومجاعة، وفيهم َمن هو أقدُم منه مساًعا قلياًل.    البوشنجي  

ن واإلسناد، مسع منهم للفائدة، كعبد هللا بن محَّاد  الطَّبقة اخل امسة: قوٌم يف عداد طلبته يف الس  
رَّاج، اآلملي، وعبد هللا بن ُأيَبٍ  القاضي، وحسني بن حممَّد الَقبَّاين، وحممَّد بن إسحاق السَّ 

مذي، وغريهم.   وحممَّد بن عيسى الرت  
  . مذي  أيًضا عن البخاري    وقد روى الرت  

ال البخاري : ال يكون احملد  ث كاماًل، حىتَّ يكتب عمَّن هو فوقه، وعمَّن هو مثله، وعمَّن وق
 هو دونه.  

 : و مَّا سريَتُُه  ومشا  ه  وز د   وفضا ُ هُ 
راٍش قال ورَّاقه: مسعت حممَّد بن  مسعُت أمحد بن حفٍص يقول: دخلت على إمساعيل [1] :خ 

  . أعلم يف مايل درمهًا من حراٍم، وال درمهًا من شبهةٍ والد البخاري   عند موته، فقال: ال
قلت: وحكى ورَّاقه أنَّه ورث من أبيه مااًل جزياًل، فكان يُعطيه ُمضاربًة، فقطع له غرمٌي مخسًة  
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ستعن بُكتَّاب الوايل، فقال: إن أخذُت منهم كتااًب طمعوا، ولن أبيع  وعشرين ألًفا، فقيل له: ا
  . غرميه على أن يُعطَيُه كلَّ شهٍر عشرة دراهم، وذهب ذلك املال كل هُ ديين بدنياي، مثَّ صاحل 

قال البخاري  رمحه هللا تعاىل ورضي عنه: ما تولَّيُت شراَء شيٍء قط  وال بيعه، ُكنُت آمر إنسااًن  
  .ي يل. فقيل له: مل؟ قال: ملا فيه من الز  ايدة والن قصان والتَّخليطفيشرت 
ُغْنجار يف »اترخيه«: كان قد محُ َل إىل حممَّد بن إمساعيل بضاعًة، أنفذها إليه أبو  وقال 

حفص، فاجتمع بعُض الت جَّار إليه ابلعشيَّة وطلبوها منه بربح مخسة  آالف درهم، فقال هلم:  
ٍٍ عشرة آالف درهم،انصرفوا اللَّ    يلة، فجاءه من الغد جُتَّار آخرون، فطلبوا منه البضاعة بربٍح

فردَّهم، وقال: إين   نويُت البارحَة أْن أدفع إليهم ما طلبوا. يعين: الذي طلبوا أوََّل مرَّة، فدفعها 
  .إليهم، وقال: ال أحب  أْن أَنُقض ن   يَّ   يت

جُت إىل آدَم بن أيب إايس، فتأخَّرت نفقيت، حىتَّ جعلُت أتناوُل وقال ورَّاقُُه: مسعُتُه يقوُل: خر 
فلمَّا كان يف اليوم الثَّالث أاتين رجٌل ال أعرفُُه، فوهَبين  ُصرَّة فيها داننرُي  حشيَش األرض، 

  .فأنفقُتها
لب، وما قال ورَّاقُُه: ومسعُتُه يقوُل: كنُت أستغل  يف كل   شهٍر مخسمائة درهٍم، فأنفُقها يف الطَّ 

  .عند هللا خرٌي وأبقى
أيب عبد هللا حممَّد بن إمساعيل يف منزله، فجاءته  كنُت عند  :وقال عبد هللا بن حممَّد الصَّاريف

جاريته وأرادت دخوَل املنزل، فعثرْت على حم ْربٍة بني يديه، فقال هلا: كيف متشني؟ قالت: إذا  
قتك. فقيل له: قد أغضبَ ْتَك؟ فقال: إن  مل يكن طريٌق، فكيف أمشي؟ فقال: اذهيب فقد أعت

 .كانت أغضبتين  فقد أَرضيُت بعتقها نفسي
ومن حكاايته الغريبة ونكته العجيبة أنَّه ركب يف سفينٍة وهو يطلُب احلديث وعلى وسطه  

يخ ويتلطَُّف به وحياد ثُُه   كيٌس فيه ألُف ديناٍر، وكان يف السَّفينة رجٌل شيطان، فجعل خيدم الش  
جانبه نومًة    رََكن الشَّيُخ إليه وأطلعه على حاله وعلى الكيس الذي معه، فنام الرَّجُل إىل حىتَّ 

مثَّ إنَّه استيقظ وصاح وشقَّ ثيابه ولطم وْجَهُه. فقالوا له: وحيك ما شأنك؟ قال: كان معي  
يُخ كيٌس فيه ألف دينار ُسر ق مين   فجعلوا يفتشون السَّفينة ويفتش بعضهم بعًضا فعلم الشَّ 

ما وجدوا معه شيًئا فسب وا  ُمراَد ذلك الشيطان  ومكره فحلَّ الكيس وألقاه يف املاء فلمَّا فتَّشوه 
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ذلك الرجَل وضربوه وأهانوه، فلمَّا خرجوا من السَّفينة خال ذلك الرَّجُل ابلشَّيخ فقال له: ما  
قاء  ألف ديناٍر يف املاء؟!  فقال له: أََومسحت نفسك إبل .فعلَت ابلكيس؟ فقال: ألقيته يف املاء 

طلب احلديث، وقد ثبَت عنَد النَّاس َأين    فقال له: اي قليل العقل أان أذهبُت عمري ومايل يف 
 .ثقٌة، أفال أنفي عن نفسي أبلف دينار اسَم السَّرقة

قال أبو حفٍص الرَّاوي هلذه احلكاية عنه: فبينا هو حيد  ثه وإذا حبوٍت قد خرج من البحر ويف  
ربطه كما  ه الكيُس حىت وصل إىل السَّاحل وألقاه إليه فحمد هللَا البخاري  وأخذ الكيس و فم

  .كان على وْسطه ومضى
قال ورَّاقُُه: رأيُتُه استلقى وحنن ب ف ْربَ َر يف تصنيف كتاب »التَّفسري« وكان أتعب نفسه يف ذلك 

يًئا بغري ع ْلٍم، فما الفائدة يف اليوم يف التَّخريج، فقلت له: إين   أراك تقول: ما أثبت  ش
غٌر خشيُت أْن حَيُْدَث َحَدٌث من أَْمر  العدو  ،  االستلقاء؟ فقال: أتعبُت نفسي اليوم، وهذا ثُ 
راكٌ  فأحببُت أْن أسرتيَح، وآخَذ أُْهَبًة، فإن غافصنا   .العدو  كان بنا ح 

ُتُه أخطأَ َسْهُمُه  قال ورَّاقُُه: وكان يركُب إىل الرَّمي كثريًا، فما أعلمين ر  ب ْ أيُتُه يف طول ما َصح 
  .ُب يف كل   ذلك، وال ُيْسَبقُ اهلدَف، إالَّ مرتني، بل كان ُيصي

قال ورَّاقه: وركبنا يوًما إىل الرَّمي، وحنن بَفَربْ َر، فخرجنا إىل الدَّرب الذي يُؤد  ي إىل الُفرضة ،  
ة  الَّيت على النَّهر فانشق الوتد، فلمَّا رأه  فجعلنا نرمي، وأصاب سهم أيب عبد هللا َوَتَد القنطر 

من الوتد، وترك الرَّمَي، وقال لنا: ارجعوا، فرجعنا، فقال يل: اي   نزل عن دابَّته، فأخرج السَّهم
أاب جعفٍر، يل إليك حاجٌة. وهو يتنفَّس الص عداَء، فقلُت: نعم، فقال: تذهُب إىل صاحب  

ابلوتد، فنحب  أن أتذن لنا يف إقامة بَدلَه، أو أتخُذ مثَنُه، أو   القنطرة، فتقول له: إانَّ قد أخللنا
حلٍ  ممَّا كان منَّا، وكان صاحب القنطرة مُحَْيد بن األخضر، فقال يل: أبلغ أاب عبد  جتعلنا يف 

  .هللا السَّالم، وقل له: أنت يف حلٍ  ممَّا كان منك، فإنَّ مجيع ملكي لك الفداءُ 
ء مخسمائَة  الر  سالة فتهلَّل َوْجُهُه، وأظهر سرورًا كثريًا، َوقَ رَأَ ذلك اليوم للُغرابقال ورَّاقه: فأبلغته 

  .حديٍث، وتصدَّق بثالمثاية د ْرهمٍ 
اجعلين يف حلٍ  اي أاب َمْعَشٍر. فقال: م ْن أي    قال ورَّاقُُه: ومسعُته يقوُل أليب معشٍر الضَّرير:

ُت إليك، وقْد أُعجبت به، وأنَت حُتر  ك راسك ويديك، شيٍء ؟ فقاَل: رويُت حديثًا يوًما فنظر 
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  .نَت يف حلٍ  م ن ذاك اي أاب عبد هللا رمحك هللاُ فتبسمُت م ن ذلك. فقال: أ
قال ورَّاقه: ومسعُته يقوُل: دعوُت ريب   مرَّتني، فاستجاَب يل، فلن أحبَّ أْن أَْدعو بَ ْعُد فلعلَّه  

  .يُ ْنقُص حسنايت  
موَن  عُتُه يقوُل: ال يكوُن يل َخْصٌم يف اآلخرة . فقلُت: إنَّ بعَض النَّاس  يَ ْنققال ورَّاقه: ومس

ا روينا ذلك روايًة، مل نقله من عند  . فقال: إمنَّ عليك »التَّاريَخ«، ويقولون: فيه اغتياُب النَّاس 
ريََة ( : أنفسنا، قال النَّيب  صلى هللا غليه وسلم  )ب ْئَس َأُخو الَعش 

  .هَلهاقه: ومسعُته يقوُل: ما اغتبُت أحًدا قط ، منُذ َعل مُت أنَّ الغيبَة تُضر  أقال ورَّا
البخاري  يف كالمه على الر  جال  يف غاية التَّحر  ي والتَّوق  ي، وَمْن أتمَّل كالمه يف اجلَرْح   :قلتُ 

، َسكُتوا عنه، فيه نظٌر، والتَّعديل  َعل َم َوَرَعه وإ نصاَفه، فإنَّ أكثر ما يقوُل: منكُر احلديث
أو: يضُع احلديَث، بْل إذا قاَل ذلَك عزَاُه إىل تركوه، وحنو هذا، وَقلَّ أْن يقوَل: ُفالٌن كذَّاب، 

، حىتَّ إنَّه قال: َمْن قلُت فيه: يف حديثه نظٌر،   بُه فالٌن، رماه فالٌن ابلكذب  غري ه ، بقوله: كذَّ
  .يث، فال حتل  الر  وايُة عنهفهو متَّهم، وَمن قلُت فيه: منكُر احلد

بن إمساعيل يقول: إين   ألرجو أن ألقى هللَا وال   وقال أبو سعيد بكُر بُن ُمن رٍي: مسعُت حممَّد
  .حياسُبين أين   اغتبُت أحًدا

وقال بكُر بن ُمنرٍي أيًضا: كان حممَّد بن إمساعيل يصل  ي ذاَت يوم، فَ َلَسَعُه الز نْ ُبوُر سْبع عشرة  
فإذا الز نبوُر   ًة، فلمَّا قضى صالَته، قال: انظر أيَّ شيٍء هذا الذي آذاين يف صاليت. فنظروامرَّ 

  .قد ورََّمُه يف سبعة عشرة موضًعا، ومل يَ ْقطع صالته
  .وروى ورَّاقُُه أيًضا ابملعىن، وزاَد: قال: كنُت يف آيٍة، فأحببُت أن أمتَّها 

أبو عبد هللا يبين رابطًا ممَّا يلي خبارى، فاجتمع بشٌر كثري يُعيُنونَه  وقال ورَّاقُُه: كنَّا بَفربر، وكان 
َ، فكنُت أقوُل له: اي أاب عبد هللا، إنَّك ُتكَفى ذلك، فيقوُل: هذا على ذ لك، وكان ينقُل اللَّنب 

َفُعين   .الذي يَ ن ْ
، وكان معه مائُة نْفٍس أو   قال: وكان ذبح هلم بقرًة فلما أدركت  القدور دعا النَّاس إىل الطَّعام 

جنا معه من ف ربر خبزًا بثالمثائة دراهم ،  أكثر، ومل يكن َعل َم أنَّه جيتمع ما اجتمع، وكنَّا َأْخرَ 
وكان اخلبُز إ ْذ ذاَك مخسَة أمناٍن بدرهم، فألقيناه بني أيديهم، فأكَل مجيُع من حضر، وفضلْت  
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  .أرغفٌة صاحلةٌ 
  . اإلحسان إىل الطَّلبة ، ُمْفر َط الَكَرم  قال: وكان قليَل األكل جدًّا، كثريَ 

ٍر البخاري  أنَّ البخاريَّ َمر َض، فعرضوا ماَءُه على وحكى أبو احلسن يوسُف بُن أيب ذ
م ال أيتدمون. فصدََّقهم  األطبَّاء، فقالوا: إنَّ هذا املاَء ُيْشب ُه ماَء بعض  أساقفة  النَّصارى؛ فإهنَّ

: مل أئتدم منُذ أربعني سنًَّة، فسئلوا عن عالجه، فقالوا: عالُجُه األدم،  حممَُّد بن إمساعيل، وقال
  .نع حىتَّ أحلَّ عليه املشايخ وأهل العلم إىل أْن أجاهَبم أن أيكل مع الرَّغيف ُسكَّرةفامت

ثنا ُمَسب  ُح بن سعيد، قال:   وقال احلاكم أبو عبد هللا احلافظ: أخربين حممَّد بن خالد، قال: حدَّ
أصحابه،   حممَّد بن إمساعيل البخاري  إذا كان أوَُّل ليلٍة م ن شهر رمضان جيتمُع إليه  كان

فيصل  ي هبم، ويقرأ يف كل   ركعٍة عشريَن آيًة، وكذلك إىل أْن خيت م القرآن، وكان يقرأُ يف السَّحر  
، وكان خيت ُم  ما بني الن  صف إىل الث لث من القرآن، فيخت ُم عند السَّحر يف كل   ثالث  ليالٍ 

ليلٍة، ويقوُل: عند كل   ختمٍة دعوٌة  ابلنَّهار  يف كل   يوٍم ختمًة، ويكون ختمه عند اإلفطار  كلَّ 
  .مستجابةٌ 

، فكنُت   وقال ورَّاقُُه: كان أبو عبد هللا إذا كنُت معه يف سفٍر جيمُعنا بيٌت واحٌد، إالَّ يف الَقْيظ 
، مخس عشرة مرًَّة إىل عشرين مرًَّة، يف كل   ذلك أيخُذ الَقدَّاحَة  أَراُه أحيااًن يقوُم يف ليلٍة واحدةٍ 

ي انرًا بيده وُيْسر ُج، وخُيْر ُج أحاديَث فَ يُ َعل  ُم عليها، مثَّ يضُع رأَسُه، وكان ُيصل  ي يف وقت فَ يُ ْور  
ُت له: إنَّك  السَّحر ثالث عشرة ركعًة يُوتُر منها بواحدٍة، وكان ال يُوقظين يف كل   ما يقوُم، فقل

حب  أْن أُفسَد عليَك  حَتْم   ُل على نفسَك كلَّ هذا وال توقظين؟! قال: أنت شاٌب فال أ
  .نومكَ 

وقاَل احلافُظ أبو الفضل أمحُد بن عليٍ  الس ليماين : مسعُت عليَّ بَن حممَّد  بن  منصوٍر: مسعُت 
، فرفعَ  َْيت ه  قذاًة، َفطََرَحها إىل   أيب يقوُل: كنَّا يف جملس  أيب عبد هللا البخاري   إنساٌن م ن حل 

إمساعيَل ينظُر إليها وإىل النَّاس، فلمَّا َغَفَل النَّاُس رأيُتُه مدَّ يده  األرض، قال: فرأيُت حممََّد بن 
فرفع الَقَذاَة م ن األرض، فأدخلها يف ُكم  ه، فلمَّا خرج من املسجد رأيُتُه أخرجها، فطرحها 

  .على األرض
   .أظن ه يف ُخف  ه  ورَّاقُُه: كان معه شيءٌ م ن َشَعَر النَّيب   صلى هللا غليه وسلم يف ملبوسه، وقال 
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قال وراقه: ومسعته يقوُل وقد سئل عن خرب  حديٍث: اي أاب فالن، تُراين أدل  س وقد تركُت 
  !؟عشرَة آالف  حديٍث لرجل فيه نظٌر؟! وتركُت مثَلها أو أكثر منها لغريه يل فيه نظر

بثالث خصاٍل: كان  وقاَل احلسُن بُن حممٍَّد السَّمرقندي : كان حممَّد بن إمساعيَل خمصوًصا 
، وكان ال يطمُع فيما عند النَّاس، وكان ال يشتغُل أبمور النَّاس    .قليَل الكالم 

ٍن  وقال شيُخنا قاضي القضاة  احلافُظ ابُن حجر مدَّ هللاُ يف عمره: وكان البخاري  صاحَب فنو 
  .ومعرفٍة ابلل غة، والعربية، والتَّصريف

  :ورضي عنهومن شعره رمحه هللا تعاىل 
 اغتنْم يف الفراغ  َفْضَل ركوٍع فعسى أْن يكوَن موُتك بَ ْغَتْه  

 كْم صحيٍح رأيَت من غري  ُسْقٍم ذهبْت نفُسُه الصَّحيحُة فَ ْلَتْه 
، أطرَق مثَّ رفع رأسه  رواها احلاكم يف اترخيه: وملا بَ َلَغُه موُت عبد  هللا  بن  عبد الرَّمحن الدَّارمي  

  :وهو يبكي، وأنشد
َك ال أاب لَك أفجُع    إن عشَت تفجُع ابألحبَّة ُكل  هم وبقاُء نفس 

  :و مَّا ثناُء مشاخيه والنَّاس    ه
  .قال سليماُن بُن حرٍب ونظر إليه يوًما: هذا يكوُن له صيتٌ 

  .د بن حفصٍ قلُت: وقد تقدََّم حنوه ألمح
  .: بني   لنا َغَلَط ُشعبةَ وقال البخاري : كنُت إذا دخلُت على سليماَن بن حرب، يقولُ 

وقال ورَّاقُُه: ومسعُتُه يقول: كان إمساعيل بن أيب أويس إذا انتخبُت من كتابه نسَخ تلك 
  .األحاديَث لنفسه، وقاَل: هذه األحاديُث انتخَبها حممَُّد بن إمساعيل من حديثي

َن أيب أُويٍس ليزيدهم وقال البخاري: اجتمَع أصحاُب احلديث، فسألوين أْن أكل  َم إمساعيَل ب
يف القراءة، ففعلُت، فدعا اجلاريَة وأمرها َأْن خُترج صرََّة داننرَي، وقاَل: اي أاب عبد هللا، فر  قها  

ا أرادوا احلديَث. قاَل: قْد أجبُتَك إىل ما أرد َت من الز  ايدة، غري أين   أحب  عليهم. قلُت: إ من  
  .أن تَضم  هذا إىل ذاك

 بُن عثمان: ما رأيُت بعيين شاابًّ أَْبَصَر م ن هذا. وأشاَر بيد ه  إىل حممَّد  بن   وقال َعْبدانُ 
  .إمساعيلَ 
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لك  قال البخاري : وقاَل يل إمساعيُل بُن َأيب أَُويٍس: اْنظُْر يف كتيُب وما أملُك لَك، وأان شاكرٌ 
  .ما ُدْمُت حيًّا

اَد والُعبَّاد فما رأيُت منْذ َعق ْلُت كمحمَّد  بن   وقال قُتيبُة بُن سعيٍد: جالسُت الفقهاَء والز ه
  .إمساعيَل، وهو يف زمان ه كعمَر يف الصَّحابة

 .وعن قُتيبة أيًضا قال: لو كان حممَّد بن إمساعيل يف الصَّحابة لكان آيةً 
  :تباعه فيه فمن بعدهموأما كالم أقرانه وأ

َل حممَّد بن إمساعيل، وال َقد َم منها إىل العراق قال أبو حامت الرَّازي: مل خُتر ج خراسان قط  مث
  .أعلم منه

 ، وقال عبُد هللا بُن عبد الرَّمحن الدَّارمي : قد رأيُت العلماَء ابحلرمني  واحلجاز  والشَّام  والعراق 
  .ن حممَّد بن إمساعيلفما رأيُت فيهم َأمْجََع م  

البصرَة والشَّام واحلجاز والكوفة، ورأيُت وقال أبو سهل حمموُد بُن النَّضر الفقيه: دخلُت 
  .علماَءها، فكلَّما جرى ذكُر حممَّد بن إمساعيل، فضَّلوه على أنفسهم

من حممَّد بن  وقال إمام األئمَّة أبو بكر حممَّد بن خزمية: ما حتَت أدمي السَّماء أعلُم ابحلديث
  .إمساعيل

مذي : مْل أَر أَعلَم ابل   .علل ومعرفة  األسانيد من حممَّد بن إمساعيلوقال أبو عيسى الرت  
نيا مثُلك، وال يبغُضك إالَّ حاسدٌ    .وقال له مسلُم بن احلجَّاج: أشهد أنَُّه ليس يف الد 

  .وقال الدَّارقطين : لوال البخاري ملا راح مسلٌم وال جاءَ 
ميًا وحديثًا أكثُر م ن أن وهذا اجمللس ال يسُع كالم العلماء واألئمَّة فيه؛ فإنَّ كالمهم فيه قد

ا أشرُت مبا كتبُت ها هنا إىل ما تركُت، وهللا املوفق  .حُيصى، وإمنَّ

   س ة ح ظه
  :وأمَّا َسعة حفظه فكثرٌي جدًّا، وأان إْن شاء هللا أشرُي إىل يسري منه

الصَّحابة جماهد: قال يل حممَّد بُن إمساعيل البخاري : إين   ال أجيُء حبديٍث عن وقال ُسَليم بن 
والتَّابعني إالَّ عرفُت مولَد أكثرهم ووفاهَتم ومساكَنهم، ولسُت أروي حديثًا من حديث 

الصَّحابة والتَّابعني _يعين: من املوقوفات_ إالَّ ويل يف ذلك أصٌل أحفظه حفظًا عن كتاب 
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  . ة رسوله صلى هللا غليه وسلمهللا وسنَّ 
ي : قدم علينا حممَّد بن إمساعيل البخاري ، فقال له وقال علي  بُن احلسني بن عاصم الب يكند

رجٌل من أصحابنا: مسعُت إسحاَق بَن راهويه يقوُل: كأين   أنظر إىل سبعني ألَف حديٍث من  
لعلَّ يف هذا الزَّمان من ينظُر إىل مائيت كتايب. فقال حممَّد بن إمساعيل: أََوتعجُب من هذا ؟ ف

ا   .عىن نفَسه ألف  حديٍث من كتابه. وإمنَّ
وقال ورَّاقه: مسعُتُه يقوُل: ما منُت البارحَة حىتَّ َعَدْدُت كم أدخلُت يف تصانيفي من احلديث، 

  .فإذا هو حنو ماييت ألف  حديث
  .اآلف حديٍث يف الصَّالة خاصة  وقال أيًضا: لو قيل يل شيٌء ملا قمُت حىتَّ أروي عشرة

البخاريَّ يف جنازٍة وحممَّد بن حيىي الذ ْهلي  يسأله عن وقال أمحد بن محدون احلافُظ: رأيُت 
ُ َأَحٌد{  .األمساء والعلل، والُبخاري  مير  فيه مثَل السَّهم، كأنَّه يقرأُ: }ُقْل ُهَو اَّللَّ

  :و مَّا سبب ت ن  ه ل جامع
إسحاق بن راهويه،   بن َمْعقٍل النَّسفيَّ قال: قال أبو عبد هللا الُبخاري : كنُت عند فإنَّ إبراهيم

فقال لنا بعُض أصحابنا: لو مجعتم كتااًب خمتصرًا لسنن النَّيب   صلى هللا غليه وسلم. فوقع ذلك 
 .يف قليب، فأخذُت يف مجع هذا الكتاب. يعين: الصَّحيح

ُة هذا الكتاب الفائق الذي  ُتكشُف عند قراءته الكروب واملضايق، وتنشرُح صدوُر األمَّة  فعدَّ
ربكته على املؤمنني الرمحة سبعُة آالف ومائتان ومخسٌة وسبعون حديثًا، كان هللا له على وتنزُل ب

مجعها مساعًدا ومعيًنا ومغيثًا، منها أربعة آالف مقررة، وابقيها مكررة، وما تكرَّر منها حديٌث  
 .فضلٍة مع الراوي زائدةإالَّ لفائدة أو ل

ألف  حديٍث صحيٍح، ومائيت ألف  حديٍث غري   قاَل البخاري  رمحه هللا تعاىل: حفظُت مائة
صحيح، واخرتُت كتايب هذا من ستمائة ألف  حديث، وأخذُت السَّمني ونبذُت الغثيث، وما  

سبحانه وتعاىل يف  وضعُت حديثًا وال حديثني حىتَّ اغتسلت، وصلَّيُت ركعتني، واستخرُت هللا 
  .ذلك وهو سبحانه وتعاىل املرشُد إىل أوضح املسالك 

وكان أتليفه يف مسجد الرَّسول صلى هللا عليه وسلَّم، وذلك هنايُة القصد وغايُة الس ول يف  
مدة ستة عشر سنة، ومل أقصد به إالَّ الطَّريق احلسنة، فيكون قد اغتسل سبعَة آالٍف وماينت  
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 ، وصلَّى أربعة عشر ألَف ركعٍة ومخسماية ومخسني ركعًة فمن يقوى منومخسًة وسبعني غساًل 
  .األانم أن يقوم مقام هذا اإلمام

  .قال الف ربري : مسع صحيح البخاري اجلامع على مؤلفه تسعون ألَف نفٍس، آخرهم أان
يديه، ويف يدي   وقاَل البخاري : رأيُت رسوَل هللا  صلى هللا غليه وسلم يف املنام وأان قامٌي بني

  .كذَب عن حديثهم ْروحة أذب  عنه، ففسَّرته، فقيل يل: إنك تذب  ال
ورأى الف َرْبري  رسوَل هللا صلى هللا غليه وسلم يف املنام والبخاري  ميشي خلفه، وكلَّما رفع النَّيب   

 .ه، فرمحة هللا عليهصلى هللا غليه وسلم َقَدَمُه وضع البخاري  قدمه مكاهنا ففسَّروه ابتباع سنت
سنة ست ومخسني ومايتني، ودفن بقرية عند   تويف ليلَة السَّبت عند العشاء، ليلة عيد الفطر

 .ابب مسرقند، وقربُه أطيُب راحيًة من املسك والطي  ب والرَّند
وقد قرأُت حبمد هللا ومن  ه يف هذا العام هبذا الثَّغر العظيم املبارك من طرابلَس احملروسة  

احتسااًب لوجه   ها هللا مبالئكته_ يف ثالث مدارس وختمت هبذا اجلامع املبارك احملرتم_حرس
كرَّم، وختمته يف السابع  

ُ
هللا ذي الفضل واجلود والن  عم، من أوَّل شهر رجب الفرد األصم امل

  :والعشرين من هذا الشهر املعظَّم، ونرجوا من هللا الكرمي أن يتقبله مين بفضله والكرم
 حبمد هللا يُ ْبدا وخيتُم صحيح نسيٌب والنَّسيُب املقدَُّم  حديثٌ 

 ه نُوٌر ونَوٌر وهبجة له يف عباد هللا ُحْكٌم حُمَكَُّم  حديٌث ل
 حديٌث له كل  اخلاليق أذعنوا به كل  َحرٍب يف األانم يُ َقدَُّم 

 حديٌث قدمُي العهد أصٌل فروُعُه زكْت إْذ بدت أزهارُه تتنسَُّم 
 اري كم كسران به العدى وكم كافٍر ُدسناُه قال ُمَسلَُّم حديُث البخ

 لعلم والد  ين جُيَْتىَن فبستانُه يزهو ملن يتعلَُّم به مثرُة ا
 حديٌث به نرجو شفاَء قلوبنا صحيٌح فال ضعٌف يليه فيسقُم  

اُء حُيسُم   حديٌث ألمراض القلوب مداواًي حكيٌم له طٌب به الدَّ
 اع ه وحاشا لسمٍع إْذ وعاه ُيَصمَُّم فأمساعنا قد فُ ت  حت بسم

ه  تتنسَُّم  سرت نسماُت األُنس من روضة ال  رضا على َنَسٍم من َرْوح 
 فأسطره يف الط  رس كامل سك رُق  مت وألفاظه درٌّ مثنٌي منظَُّم 



524 
 

 فما للبخاري من نظري ألنَّه نضرُي املعاين واملعايل مكرَُّم 
 ذهنه غيٌب من الغيُث ُمْسَجُم  فمن صدره حبٌر به الفضُل طامٌح ومن
 فظ  حتصيل  احلديث  ُيَصم  ُم تغرََّب يف شرق البالد وغرهبا على ح

 هلذا له األعالُم يف العلم قد علت ومنصُبُه يف ذروة الفضل ُمْعَلُم  
 وحفَّاظ بغداد قد اعرتفوا له حبٍق وشاٍم مثَّ مصٍر وسلموا 

 ل عينيه وكفَّيه مسلُم وكل  إماٍم شاَع يف النَّاس فضُلُه وقبَّ 
 وطَّا لألقدام يلُثمها فلم يََدْعُه البخاري  للَمواط ئ يَلثُُم 

 إمامان أهُل الد  ين والفضل والت قى فكل  إماٍم ُيسَنُد العلُم عنهُم 
   فأحسن رب  العرش عنَّا جزامها عسى هبما للخري هُندى فنُ ْرَحمُ 

ديث الذين بيَّنوا لنا الصحيح والسقيم والسمني فرمحة هللا عليه وعلى مجيع مشايخ احل
  .والغثيث، فأوضحوا بذلك الد  ين املبني، وشيَّدوا قواعد ركنه املتني رضوان هللا عليهم أمجعني

 واظب على مجع احلديث وَكْتب ه  واْ جهد على تصحيحه يف َكْتبه   
 قاًل كما مسعوه من أشياخهم ُتْسعْد به  واْ مسْعه من أراببه ن

 واعرف ثقات رواهتم من غريهم كيما متي  ز صدقه م ن َكْذب ه  
ا نطق النَّيب  لنا به عن رب  ه   َُمي  ُز للكتاب وإمنَّ

 فهو امل
ه من نَْدب ه   لَّه من ُحْرم ه  مع فرض   وتَ َفهَّم  األخباَر َتعرْف ح 

 َى إىل حتريفه مع قَ ْلب ه وجتنَّب  التصحيَف فيه فرمبا أدَّ 
  من حَلَاَك جبهله عن َكْتب ه  أو بدعٍة يف قَ ْلب ه  واترْك مقالةَ 

ْزب ه .   فكفى احملد  ُث ر ْفعًة أْن يُرتضى ويُعدَّ من أهل احلديث وح 
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 1إلى رياض أحاديث البخاري لكوثر الجاري ا -49

  ـ  893 محد     مسا        ثما     حممد الكوراين الشاف   مث احلن   املتوىف  
بفتح الباء وسكون الراء املهملة ودال -ن بَ ْرد زبة إمساعيل بن إبراهيم بأبو عبد هللا حممُد بن 

اجلُْعفي، أسلم َجد ه املغرية على يد اليمان   -مكسورة بعدها زاي معجمة بعدها ابء موحدة
 .اجلعفي

قال اجلوهري: نسبه إىل ُجْعف بن سعد العشرية أبو قبيلة ابليمن. قال ابن الصالح: ُولد أبو  
جلمعة لثالث َعْشرة َخَلت من شوال سنة أربع وتسعني ومئة، وم اجلمعة بعد صالة اعبد هللا ي

قريٌة من قرى  -خباء معجمة وراٍء مهملة بعدها مثناة فوُق بعدها نون ساكنة-ومات خَبْرتَ ْنك 
 .مسرقند، ليلة الفطر سنة ست ومخسني ومئتني، وعمره اثنان وستون سنَة إال ثالثَة َعْشر يوًما

 ُظ مئَة ألف حديث صحيح. العراقي أنه قال: أحفنَقَل 

ونُقل عنه أنه قال: خر ْجُت هذا الكتاَب من زهاء ستمئة ألف حديٍث. قيل: مل َيَضْع يف  
 .خلف املقام  كتابه حديثًا إال اغتَسَل قبله وصلى ركعتني، وكان االغتساُل مباء زمزم، والصالة

  صلى -الطواوسي أنه قال: رأيت رسول هللا  ونَ َقل الغساين بسنده إىل عبد الواحد بن آدم
: ما واقًفا ومعه مجاعٌة من أصحابه، فسلمُت عليه، فردَّ عليَّ السالَم، فقلتُ  -هللا عليه وسلم 

ل. فلما كان  ؟ فقال أنتظُر حممد بن إمساعي-صلى هللا عليه وسلم  -وقوُفك اي رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم  -اعة اليت رأيُت رسول هللا بعد أايٍم بَ َلغنا أنه كان قد مات يف تلك الس 

 .واقًفا فيها -

 .- رضي هللا عنه  -ومناقبُه من ُحسن األخالق والتقوى ال تُ َعد  وال حُتَصى 

املغاربة وأيب علي  واتفقوا على أن كتابه أصح  كتاٍب بعد كتاب هللا، إال ما نُقل عن بعض 
 .النيسابوري من تفضيل كتاب مسلم عليه

 
 الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري 1

 لبنان  -عربي، بيروت الناشر: دار إحياء التراث ال  -المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية

 م   2008  -هـ   1429الطبعة: األولى،  
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ال ابن الصالح: إن أرادوا ُحْسن السياق وعدَم امتزاج احلديث بغريه فال أبس هبذا القول؛ ق
وذلك أن كتاب البخاري فيه من الرتاجم والتعليقات ومذاهب  الفقهاء شيء كثري. وإن أرادوا  

ال والبخاري َيْشر ُط يف الرواية مالقاَة املروي عنه،  ما يرجع إىل الصحة فهو مردود. كيف 
 .لٌم يكتفي ابملعاصرة، كما صرَّح به يف مقدمة كتابه ومس 

قال ابن الصالح: وأما عدد أحاديث البخاري فسبعُة آالٍف ومئتان ومخسة وسبعون حديثًا،  
 .وإبسقاط املكرر أربعة آالفٍ 

 رواية محَّاد بن شاكر ُدوهَنا مبئيت حديث، ودون رواية  وقال العراقي: هذا يف رواية الف َرْبر ي. ويف
 .اٍد روايُة إبراهيم بن معقل مبئة حديثٍ مح

وقال شيخنا شيُخ اإلسالم أبو الفضل بُن حجر: أحاديثه سبعُة آالف وثالمُثئٍة وسبعون 
 .أحاديثحديثًا، وما فيه من املتون املوصولة بال تكراٍر ألفا حديٍث وأربع مئة  وستون وأربعة 

تابعات على اختالف الرواايت ثالمثئٍة وأربعٌة  وأما التعاليق فألٌف وثالمثئٍة وواحد وأربعون وامل 
 .وأربعون

هذا، وصحيح مسلم أربعُة آالف  حديث من غري تكرار، ومع التكرار اثنا عشر ألف  
قلَت:   حديث. وسنن أيب داود: أربعُة آالف وستمئة حديث. وابن ماجه: أربعُة آالٍف. فإن

صلى هللا   -ا له راواين منه إىل رسول هللا هل ملا يقال: إن البخاري مل يرو يف كتابه إال حديثً 
أصٌل؟ قلُت: ذكره القاضي أبو بكر بن املغريب يف شرحه. وُردَّ عليه حبديث:  -عليه وسلم 

إال عمُر.   -عليه وسلم  صلى هللا  -ابلنيات"؛ فإنه مل يَ ْروه عن رسول هللا  "إمنا األعمال
 يكن الصحابة عارفني به َلَرد وا عليه،  فأجاب أبن ُعمر َخَطب ابحلديث على املنرب، فلو مل

وهذا مع ظهور فساده لو ُسل  م له يف ُعمر ال جُيْد ْيه  نفًعا؛ ألنه مل يروه عن عمر إال علقمُة، 
 .اهيم إال حيىي بن سعيدوال عن علقمَة إال حممُد بن إبراهيم، وال عن حممد بن إبر 

لوم إمنا يكون بتمايُز املوضوعات. فإن علم فإن قلَت: ما موضوع علم احلديث؛ فإن متايُ َز الع
الفقه إمنا امتاز عن علم أصوله: أبن هذا يَبحث عن أفعال املكلفني من حيُث تصح  وتفُسد،  
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  -عه ذاُت رسول هللا وذلك يُبحُث عن األدلة املوصلة إليه إمجااًل؟ قلت: ذكروا أن موضو 
إذ ال حبث يف علم احلديث عما   من حيث إنه رسوٌل. وهذا غلٌط؛ -صلى هللا عليه وسلم 

بل عما يَ ْلحق أقواَلُه وأفعاَلُه من االصال  -صلى هللا عليه وسلم  -يَ ْلَحُق ذاَت رسول هللا 
 .واالنقطاع، والوقف والرفع وغري ذلك 

يح ما رواه َعْدٌل ضابٌط عن عدل ضابط إىل منتهاه، مث  أالَ ترى أهنم يقولون: احلديث الصح
ا األعمال ابلنيات" صحيٌح؛ ألنه داخٌل حتت ذلك القانون؟. وهذا  يقولون: حديث: "إمن

كرتاكيب القرآن لعلم القراءة، وتراكيب البُ َلغاء لعلم البالغة؛ إذ ال يقول أحٌد أبن موضوَع  
البالغة ذاُت امرئ القيس وغريه من العرب الَعْرابء.  علم القراءة ذاُت هللا، وال إن موضوع علم

ومسلم من متون األحاديث من علم احلديث يف شيء، بل هو كالقرآن  وليس ما يف البخاري
 .يف املصاحف، غرَي أنه مسَنٌد لعدم تواتره، خبالف القرآن

 .العراقي وغريهاوللعلماء يف علم احلديث كتٌب ُمَدوَّنٌة؛ منها: كتاُب ابن الصالح، وألفيُة 

أتقنها ما أخربان به شيُخنا أبو الفضل واعلم أن يل برواية الكتاب أسانيَد كثريًة من فضل هللا 
بُن حجر ابلداير املصرية سنة مخٍس وثالثني ومثامنئة بقراءيت عليه إىل )بَْدء اخللق( وأجاز  

 .ابلباقي

مد النيسابوري مث املكي هبا قراءة  قال: أخربان السيد عفيف الدين أبو حممد بن عبد هللا بن حم
 .منه عليه، وحنن نسَمُع، وأجازه مبا فاتين

قال:   قال: أخربان جبميعه اإلماُم رضي الدين إبراهيُم بن حممد بن أيب بكر الطربي إماُم املقام.
 .أخربان أبو حممد عبُد الرمحن بن أيب حرمي مساًعا عليه إال لفوت يسري من أثنائه فأجازه

قال:   ابن عمار الطرابلسي، -بضم احلاء ُمَصغَّر-قال: أخربان أبو احلسن علي بن مُحيد 
أخربان الشيُخ أبو مكتوم عيسى بن أيب ذر، قال: أخربان أبو ذر احلافظ عبُد بن أمحد اهلروي  

 .نزيل مكة
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مد بن  قال: أخربان املشايخ الثالثة أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد املستملي، وأبو عبد هللا حم
 .محوية السرجي، وأبو اهليثم حممد املكي الُكْشَمه ْيين  

 .خربان أبو عبد هللا حممد بُن يوسف بن مطر الف َرْبر يقال الثالثة: أ 

 ي. قال: أخربان حممُد بن إمساعيل البخار 

 

 

 1طبقات الحفاظ   -50

  ـ( 911 بد ال مح      يب  ك    الل الد   ال  و   )املتوىف: 
  ،اجلعفي موالهم ،بن املغرية البخاري أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيمقال رمحه هللا: 

  .واملعول على صحيحه يف أقطار البلدان، وإمام هذا الشأن ،احلافظ العلم صاحب الصحيح
 ،وخلق ،وقتيبة  ، وآدم بن أيب إايس ،وابن املديين  ،وإبراهيم بن املنذر ،عن اإلمام أمحد روى
 ،والفربري ،واحملاملي ،متوأبو حا  ،وابن أيب الدنيا ،وإبراهيم احلريب ،والرتمذي ،مسلم: هو ن
 . أبو طلحة منصور بن حممد النسفي :آخرهم وفاة ورواية للصحيح ،لقوخ

قلت أليب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري كيف   : قال أبو جعفر حممد بن أيب حامت الوراق
ويل عشر  ،أهلمت حفظ احلديث وأان يف الكتاب  :قال ؟ طالب احلديثكان بدء أمرك يف

  ،فجعلت أختلفت إىل الداخلي وغريه ،لعشرمث خرجت من الكتاب بعد ا ،قلسنني أو أ
وعرفت كالم هؤالء   ، ووكيع ،فلما طعنت يف ست عشرة سنة حفظت كتب ابن املبارك

فلما   ،فأقمنا هبا إىل طلب احلديث ،مث خرجت مع أمي وأخي أمحد إىل مكة ،وأقاويلهم
اب  وصنف كت ،التابعني وأقاويلهمطعنت يف مثان عشرة جعلت أصنف قضااي الصحابة و 

وقل اسم يف التاريخ إال وله عندي   ،إذ ذاك عند قرب الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، التاريخ
 .ب قصة إال أين كرهت تطويل الكتا

 
 253-252طبقات احلفاظ   1

 1403الطبعة: األوىل،    -بريوت –الناشر: دار الكتب العلمية  
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وروى عن البخاري أنه قال أخرجت هذا الكتاب يعني الصحيح من زهاء ستمائة ألف  
ثا إال اغتسلت قبل ما وضعت يف كتايب الصحيح حديوقال الفربري قال يل البخاري  . حديثه

 ذلك وصليت ركعتني .
ري  وقال بندار حفاظ الدنيا أربعة أبو زرعة ابلري ومسلم بنيسابور والدارمي بسمرقند والبخا

 ى. ببخار 
 وقال ابن عدي كان ابن صاعد إذا ذكر البخاري يقول الكبش النطاح

 .القراءة خلف اإلمام ،األدب املفرد ،تاريخ الكبريال ،اجلامع الصحيح :وللبخاري من املؤلفات 
ومات  . سنة أربع وتسعني ومائة ،ولد يوم اجلمعة بعد الصالة لثالث عشرة خلت من شوال

 .ست ومخسني ومائتنيسنة  ،ليلة عيد الفطر
 

 1إرشادُالساري لشرح صحيح البخاري   -51

  ـ( 923)املتوىف:    محد    حممد     ىب  ك  ال  طالين
 ،وبدء أمره ، ومولده ،ونسبته  ،ذكر نسب البخاري"الفصل اخلامس. يف ه هللا: قال رمح
وسعة حفظه وسيالن   ،وذكر بعض شيوخه ومن أخذ عنه ورحلته ،وطلبه للعلم ،ونشأته

وما ذكر من حمنته ومنحته بعد وفاته    ، وثناء الناس عليه بفقهه وزهده وورعه وعبادته ،ذهنه
 وكرامته.

ألعالم، شيخ احلديث وطبيب علله يف الم خامتة اجلهابذة النقاد اهو اإلمام حافظ اإلس
ا وعراب، ذو الفضائل اليت سارت السراة هبا شرفا وغراب،  القدمي واحلديث، إمام األئمة عجم

احلافظ الذي ال تغيب عنه شاردة، والضابط الذي استوت لديه الطارفة والتالدة، أبو عبد هللا  
ابن بردزبه بفتح املوحدة   ،املعجمة بضم امليم وكسر  ،بن املغرية حممد بن إمساعيل بن إبراهيم

سورة فزاي ساكنة فموحدة مفتوحة فهاء على املشهور يف  عدها دال مهملة مكبوسكون الراء 

 
يح البَخاري   1  1/31إْرَشاُد السَّار ي ل شرح َصح 

 ه    1323الطبعة: السابعة،   -الناشر: املطبعة الكربى األمريية، مصر
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اجلعفي ضم اجليم وسكون العني املهملة   ،وهو ابلفارسية الزراع ،ضبطه وبه جزم ابن ماكوال
غرية على يد اليمان اجلعفي ى دين قومه مث أسلم ولده املوكان بردزبه فارسيا عل  .بعدها فاء

ذهب من يرى أن من أسلم على يد شخص كان فنسب إليه نسبة والء عمال مب ،يل خبارىاو 
والؤه له، ولذا قيل للبخاري اجلعفي، وميان هذا هو جد احملدث عبد هللا بن حممد بن جعفر 

نقف على شيء أما إبراهيم بن املغرية فلم بن ميان اجلعفي املسندي. قال احلافظ ابن حجر و 
يف كتاب الثقات البن حبان فقال  من أخباره، وأما والد البخاري حممد فقد ذكرت له ترمجة 

يف الطبقة الرابعة: إمساعيل بن إبراهيم والد البخاري، يروي عن محاد بن زيد ومالك، روى  
مسع من  اعيل بن إبراهيم بن املغرية  عنه العراقيون وذكره ولده يف التاريخ الكبري، فقال إمس

اإلسالم: وكان أبو البخاري  مالك ومحاد بن زيد وصحب ابن املبارك، وقال الذهيب يف اتريخ 
من العلماء الورعني وحدث عن أيب معاوية ومجاعة وروى عنه أمحد بن جعفر ونصر بن 

ند موته فقال ال احلسني، قال أمحد بن حفص: دخلت على أيب احلسن إمساعيل بن إبراهيم ع
ولد  ع مايل درمها من شبهة، فقال أمحد فتصاغرت إيل نفسي عند ذلك. وكان مأعلم يف مجي

أيب عبد هللا البخاري يوم اجلمعة بعد الصالة لثالث عشرة ليلة خلت من شوال. وقال ابن  
 كثري ليلة اجلمعة الثالث عشر من شوال سنة أربع وتسعني ومائة ببخارى وهي بضم املوحدة

لف راء، وهي من أعظم مدن ما وراء النهر بينها وبني مسرقند وفتح اخلاء املعجمة وبعد األ
أايم، وتويف أبوه إمساعيل وهو صغري فنشأ يتيما يف حجر والدته، وكان أبو عبد هللا  مثانية 

البخاري حنيفا ليس ابلطويل وال ابلقصري، وكان فيما ذكره غنجار يف اتريخ خبارى والاللكائي  
ألولياء: قد ذهبت عيناه يف صغره فرأت أمه إبراهيم اخلليل   شرح السنة يف ابب كرامات ايف

ة والسالم يف املنام فقال هلا: قد رد هللا على ابنك بصره بكثرة دعائك له فأصبح  عليه الصال
وقد رد هللا عليه بصره، وأما بدء أمره فقد ريب يف حجر العلم حىت راب، وارتضع ثدي الفضل 

 فطامه على هذا اللبا. فكان

أمرك؟ قال: أبو جعفر حممد بن أيب حامت وراق البخاري: قلت للبخاري كيف كان بدء وقال 
أهلمت احلديث يف املكتب ويل عشر سنني أو أقل، مث خرجت من املكتب بعد العشر  

فجعلت أختلف إىل الداخلي وغريه، فقال يوما فيما كان يقرأ للناس سفيان عن أيب الزبري 
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الزبري مل يرو عن إبراهيم فانتهرين، فقلت له: ارجع إىل األصل ن إبراهيم، فقلت له: إن أاب ع
ن عندك، فدخل فنظر فيه مث خرج فقال يل: كيف هو اي غالم، قلت هو الزبري بن إن كا

عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم مين وأصلح كتابه. وقال صدقت فقال بعض أصحاب 
نت يف ست عشرة سنة  ل ابن إحدى عشرة سنة فلما طعالبخاري له ابن كم كنت: قا

ين أصحاب الرأي، مث خرجت مع حفظت كتب ابن املبارك ووكيع وعرفت كالم هؤالء يع
وكان أخوه أسن  -أخي أمحد وأمي إىل مكة فلما حججت رجع أخي إىل خبارى فمات هبا، 

نفت كتاب قضااي قال وال طعنت يف مثاين عشرة سنة ص -منه وأقام هو مبكة لطلب احلديث
صلى هللا  -ابعني وأقاويلهم، قال: وصنفت التاريخ الكبري إذ ذاك عند قرب النيب  الصحابة والت

يف الليايل املقمرة، وقل اسم يف التاريخ إال وله عندي قصة، إال أين كرهت   -عليه وسلم
 تطويل الكتاب.

و أمرد على ابب حممد  وقال أبو بكر بن أيب عتاب األعني: كتبنا عن حممد بن إمساعيل وه
ئتني فيكون  الفراييب وما يف وجهه شعرة. وكان موت الفراييب سنة اثنيت عشرة وما بن يوسف

 للبخاري إذ ذاك حنو من مثانية عشر عاما أو دوهنا. 

  :أول رحلته مبكة سنة عشر ومائتني، قال :وأما رحلته لطلب احلديث فقال احلافظ ابن حجر
وإن كان أدرك ما  ،ية ما أدركها ما أدركه أقرانه من طبقة عالولو رحل أول ما طلب ألدرك 

طيالسي، وقد أدرك عبد الرزاق وأراد أن يرحل إليه وكان  قارهبا كيزيد بن هارون وأيب داود ال
ميكنه ذلك فقيل له إنه مات فتأخر عن التوجه إىل اليمن، مث تبني أن عبد الرزاق كان حيا  

مشايخ احلديث يف  بعد أن رجع من مكة إىل سائر فصار يروي عنه بواسطة، مث ارحتل
غريه وكان أول مساعه سنة مخس ومائتني البلدان اليت أمكنته الرحلة إليها. وقال الذهيب و 

ورحل سنة عشر ومائتني بعد أن مسع الكثري ببلده من سادة وقته حممد بن سالم البيكندي  
من ن األشعث وطائفة، ومسع ببلخ وعبد هللا بن حممد املسندي وحممد بن عرعرة وهارون ب 

من حدثه عن ثقات  مكي بن إبراهيم وحيىي بن بشر الزاهد وقتيبة ومجاعة، وإن مكي أحد
التابعني، ومسع مبرو من علي بن شقيق وعبدان ومعاذ بن أسد وصدقة بن الفضل ومجاعة،  
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هيم بن ومسع بنيسابور من حيىي بن حيىي وبشر بن احلكم وإسحق وعدة، وابلري من إبرا
ببغداد من حممد بن عيسى بن الطباع وشريح بن النعمان وطائفة،  موسى احلافظ وغريه، و 

دخلت على معلى بن منصور ببغداد سنة عشر ومائتني، ومسع ابلبصرة من أيب عاصم وقال: 
النبيل وبدل بن احملرب وحممد بن عبد هللا األنصاري وعبد الرمحن بن حممد بن محاد وعمر بن  

اين وطبقتهم، وابلكوفة من عبيد هللا بن موسى وأيب اليب وعبد هللا بن رجاء الغدعاصم الك
م واحلسن بن عطية ومها أقدم شيوخه موات وخالد بن حيىي وخالد بن خملد نعيم وطلق بن غنا

وفروة بن أيب املغراء وقبيصة وطبقتهم، ومبكة من أيب عبد الرمحن املقري واحلميدي وأمحد بن  
عزيز األويسي ومطرف بن عبد هللا وأيب اثبت حممد  ومجاعة، وابملدينة من عبد الحممد األزرقي 

، وبواسط من عمرو بن حممد بن عون وغريه، ومبصر من سعيد بن أيب بن عبد هللا وطائفة
مرمي وعبد هللا بن صاحل الكاتب وسعيد بن تليد وعمرو بن الربيع بن طارق وطبقتهم،  

مجاعة، وبقيسارية من حممد ا ومن أيب النضر الفراديسي و وبدمشق من أيب مسهر شيئا يسري 
 إايس، وحبمص من أيب املغرية وأيب اليمان  بن يوسف الفراييب، وبعسقالن من آدم بن أيب

 .وعلي بن عياش وأمحد بن خالد الوهيب وحيىي الوحاظي

  وعن حممد بن أيب حامت عنه أنه قال كتبت عن ألف ومثانني نفسا ليس فيهم إال صاحب
ال عمن قال: اإلميان قول وعمل، وقد حصرهم احلافظ ابن حديث. وقال أيضا: مل أكتب إ

حجر يف مخس طبقات: األوىل: من حدث عن التابعني مثل حممد بن عبد هللا األنصاري 
راهيم حدثه عن يزيد بن أيب عبيد، ومثل أيب عاصم النبيل  حدثه عن محيد، ومثل مكي بن إب

موسى حدثه عن إمساعيل بن أيب يد أيضا، ومثل عبيد هللا بن حدثه عن يزيد بن أيب عب
خالد، ومثل أيب نعيم حدثه عن األعمش، ومثل خالد بن حيىي حدثه عن عيسى بن 

ثمان، وشيوخ هؤالء  طهمان، ومثل علي بن عياش وعصام بن خالد حداثه عن جرير بن ع
مل يسمع من ثقات التابعني   كلهم من التابعني. الطبقة الثانية: من كان يف عصر هؤالء لكن

آدم بن أيب إايس وأيب مسهر عبد األعلى بن مسهر وسعيد بن أيب مرمي وأيوب بن سليمان  ك
ني بل أخذ  بن بالل وأمثاهلم. الطبقة الثالثة: وهي الوسطى من مشاخيه وهم من مل يلق التابع 

علي بن املديين عن كبار تبع األتباع كسليمان بن حرب وقتيبة بن سعيد ونعيم بن محاد و 
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 وأمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأيب بكر وعثمان ابين أيب شيبة وأمثال  وحيىي بن معني
هؤالء، وهذه الطبقة قد شاركه مسلم يف األخذ عنهم. الطبقة الرابعة: رفقاؤه يف الطلب ومن 

عقة وعبد  مسع قبله قليال كمحمد بن حيىي الذهلي وأيب حامت الرازي وحممد بن عبد الرحيم صا
لنضر ومجاعة من نظرائهم وإمنا خيرج عن هؤالء ما فاته عن مشاخيه أو ما  بن محيد وأمحد بن ا

مل جيده عند غريهم. الطبقة اخلامسة: قوم يف عداد طلبته يف السن واإلسناد مسع منهم للفائدة  
قباين كعبد هللا بن محاد اآلملي وعبد هللا بن أيب القاضي اخلوارزمي وحسني بن حممد ال

أشياء يسرية وعمل يف الرواية عنهم مبا روى عثمان بن أيب شيبة عن  روى عنهم  وغريهم، وقد
وكيع قال: ال يكون الرجل عاملا حىت حيدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه  

ي أنه قال: ال يكون احملدث كامال حىت يكتب عمن هو فوقه وعمن هو اه . وعن البخار 
وذكره يعين البخاري أبو عاصم يف طبقات ونه اه . وقال التاج السبكي مثله وعمن هو د

أصحابنا الشافعية. وقال: إنه مسع من الزعفراين وأيب ثور والكرابيسي قال: ومل يرو عن 
الشافعي مات مكتهال فال يرويه انزال. وروى عن الشافعي يف الصحيح ألنه أدرك أقرانه و 

دأب وجيتهد حىت صار أنظر  ي وما برح رمحه هللا تعاىل ياحلسني وأيب ثور مسائل عن الشافع
أهل زمانه وفارس ميدانه واملقدم على أقرانه، وامتدت إليه األعني وانتشر صيته يف البلدان،  

 ورحل إليه من كل مكان. 

وأما من أخذ عن البخاري فقال الذهيب وغريه أنه حدث ابحلجاز والعراق وما وراء النهر  
عة وأبو حامت قدميا، وروى عنه من أصحاب وجهه شعرة، وروى عنه أبو زر  وكتبوا عنه وما يف

الكتب الرتمذي والنسائي على نزاع يف النسائي واألصح أنه مل يرو عنه شيئا، وروى عنه  
صحيح وحممد بن نصر املروزي الفقيه وصاحل بن حممد جزرة احلافظ وأبو بكر  مسلم يف غري ال

أبو قريش حممد بن مجعة وحيىي السراج وأبو بكر بن خزمية و  بن أيب عاصم ومطني وأبو العباس
بن أيب صاعد وإبراهيم بن معقل النسفي ومهيب بن سليم وسهل بن شاذويه وحممد بن  

دلويه وعبد هللا بن حممد األشقر وحممد بن هارون  يوسف الفربري وحممد بن أمحد بن 
دون  بن حممد الداركي وأمحد بن محاحلضرمي واحلسني بن إمساعيل احملاملي وأبو علي احلسن 

األعمش وأبو بكر بن أيب داود وحممد بن حممود بن عنرب النسفي وجعفر بن حممد بن احلسن 
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 وحممد بن سليمان بن فارس وحممد  اجلزري وأبو حامد بن الشرقي وأخوه أبو حممد عبد هللا
 بن املسيب األرغياين وحممد بن هارون الروايين وخلق. 

مد البزدوي سنة تسع وعشرين وثلثمائة،  نه اجلامع الصحيح منصور بن حموآخر من روى ع
وآخر من زعم أنه مسع من البخاري موات أبو ظهري عبد هللا بن فارس البلخي املتوىف سنة  

ثمائة، وآخر من روى حديثه عاليا خطيب املوصل يف الدعاء للمحاملي بينه  ست وأربعني وثل 
 وبينه ثالثة رجال. 

نه كان حيفظ وهو صيب سبعني ألف حديث  سعة حفظه وسيالن ذهنه فقيل إوأما ذكاؤه و 
سردا. وروي أنه كان ينظر يف الكتاب مرة واحدة فيحفظ ما فيه من نظرة واحدة. وقال حممد  

قه مسعت حاشد بن إمساعيل وآخر يقوالن كان البخاري خيتلف معنا إىل بن أيب حامت ورا
قال: إنكما قد  لى ذلك أايم، فكنا نقول له فالسماع وهو غالم فال يكتب حىت أتى ع

أكثرمتا علي فاعرضا علي ما كتبتما فأخرجنا إليه ما كان عندان فزاد ذلك على مخسة عشر 
جعلنا حنكم كتبنا من حفظه، مث قال: أترون أين ألف حديث فقرأها كلها عن ظهر قلبه حىت 

لفه  : فكان أهل املعرفة يغدون خأختلف هدرا وأضيع أايمي، فعرفنا أنه ال يتقدمه أحد. قاال
يف طلب احلديث وهو شاب حىت يغلبوه على نفسه وجيلسوه يف بعض الطريق فيجتمع عليه  

حامت: مسعت سليمان بن جماهد   ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه وكان شااب. وقال حممد بن أيب
ظ سبعني يقول كنت عند حممد بن سالم البيكندي فقال يل: لو جئت قبل لرأيت صبيا حيف

يف طلبه فلقيته فقلت أنت الذي تقول أان أحفظ سبعني ألف  ألف حديث. قال فخرجت
حديث قال: نعم وأكثر وال أجيبك حبديث عن الصحابة والتابعني إال من عرفت مولد 

هم ووفاهتم ومساكنهم، ولست أروي حديثا من حديث الصحابة والتابعني إال ويل يف أكثر 
. وقال -صلى هللا عليه وسلم-تاب هللا تعاىل وسنة رسوله ذلك أصل أحفظه حفظا عن ك

ابن عدي حدثين حممد بن أمحد القوسي مسعت حممد بن محرويه يقول مسعت حممد بن 
يح وأحفظ مائيت ألف حديث غري صحيح.  إمساعيل يقول أحفظ مائة ألف حديث صح

، وقال دخلت وقال أخرجت هذا الكتاب يعين اجلامع الصحيح من حنو ستمائة ألف حديث
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أملي عليهم لكل من كتبت عنه فأمليت ألف حديث عن ألف شيخ، وقال  بلخ فسألوين أن 
يف   تذكرت يوما يف أصحاب أنس فحضرين يف ساعة ثلثمائة نفس، وقال وراقه عمل كتااب

اهلبة فيه حنو مخسائة حديث. وقال ليس يف كتاب وكيع يف اهلبة إال حديثان مسندان أو  
. وقال أيضا مسعت البخاري يقول كنت يف ب ابن املبارك مخسة أو حنوهاثالثة، ويف كتا

جملس الفراييب فسمعته يقول حدثنا سفيان عن أيب عروبة عن أيب اخلطاب عن أنس أن النيب  
كان يطوف على نسائه يف غسل واحد، فلم يعرف أحد يف اجمللس   -وسلم صلى هللا عليه-

طاب فقتادة. وكان الثوري  أبو عروبة فمعمر وأما أبو اخلأاب عروبة وال أاب اخلطاب، فقلت أما 
فعوال هلذا يكين املشهورين. وقال حممد بن أيب حامت أيضا قدم رجاء احلافظ فقال أليب عبد 

ني بلغك؟ ويف أي شيء نظرت، قال ما أحدثت نظرا وال هللا: ما أعددت لقدومي ح
يناظره يف أشياء فبقي رجاء   استعددت لذلك فإن أحببت أن تسأل عن شيء فافعل، فجعل

ال يدري، مث قال أبو عبد هللا هل لك يف الزايدة فقال استحياء منه وخجال نعم، مث قال: سل  
وأبو عبد هللا ساكت، فظن رجاء  إن شئت فأخذ يف أسامي أيوب فعد حنوا من ثالثة عشر

 يف أولئك سبعة  أنه قد صنع شيئا فقال اي أاب عبد هللا فاتك خري كثري، فزيف أبو عبد هللا 
أكثر من ستني رجال، مث قال لرجاء كم رويت يف العمامة السوداء؟ قال هات   وأغرب عليه

 كم رويت أنت، قال يروى من أربعني حديثا فخجل رجاء ويبس ريقه. 

كثرة اطالعه على علل احلديث فقد روينا عن مسلم بن احلجاج أنه قال له: دعين أقبل    وأما
حلديث يف علله، وقال الرتمذي: مل أر  تاذين وسيد احملدثني وطبيب ارجليك اي أستاذ األس

أحدا ابلعراق وال خبراسان يف معرفة العلل والتاريخ ومعرفة األسانيد أعلم من حممد بن  
مد بن أيب حامت مسعت سليم بن جماهد يقول مسعت أاب األزهر يقول: كان  إمساعيل، وقال حم

ا مغالطة حممد بن إمساعيل  يث فاجتمعوا سبعة أايم وأحبو بسمرقند أربعمائة ممن يطلبون احلد
فأدخلوا إسناد الشام يف إسناد العراق وإسناد العراق يف إسناد الشام وإسناد احلرم يف إسناد  

ع ذلك أن يتعلقوا عليه بسقطة ال يف اإلسناد وال يف املنت. وقال أمحد اليمن فما استطاعوا م
داد فاجتمع أصحاب ايخ حيكون أن البخاري قدم بغبن عدي احلافظ: مسعت عدة من املش 

احلديث وعمدوا إىل مائة حديث فقلبوا متوهنا وأسانيدها وجعلوا منت هذا اإلسناد إلسناد  
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عوا إىل كل واحد عشرة أحاديث ليلقوها على البخاري  آخر وإسناد هذا املنت ملنت آخر ودف
 فلما خراسان وغريهم ومن البغدادينييف اجمللس امتحاان فاجتمع الناس من الغرابء من أهل 

اطمأن اجمللس أبهله انتدب أحدهم فقام وسأله عن حديث من تلك العشرة فقال: ال أعرفه 
الفقهاء يلتفت بعضهم إىل بعض  فسأله عن آخر فقال ال أعرفه حىت فرغ العشرة فكان

كفعل األول    ويقولون الرجل فهم، ومن كان ال يدري قضى عليه ابلعجز مث انتدب آخر ففعل
 أعرفه إىل أن فرغ العشرة أنفس، وهو ال يزيدهم على ال أعرفه فلما علم والبخاري يقول ال

كذا، وحديثك الثاين    أهنم فرغوا التفت إىل األول فقال: أما حديثك األول فقلت كذا وصوابه
إىل  كذا وصوابه كذا، والثالث والرابع على الوالء حىت أتى على متام العشرة فرد كل منت

تنه، وفعل ابآلخرين مثل ذلك فأقر الناس له ابحلفظ وأذعنوا له  إسناده وكل إسناد إىل م
أهل   ابلفضل. وقال يوسف بن موسى املروزي: كنت جبامع البصرة فسمعت مناداي ينادي اي

العلم لقد قدم حممد بن إمساعيل البخاري فقاموا يف طلبه، وكنت فيهم فرأيت رجال شااب ليس  
ما فرغ أحدقوا به وسألوه أن يعقد هلم جملس بياض يصلي خلف األسطوانة فل  يف حليته

اإلمالء فأجاهبم إىل ذلك، فقام املنادي اثنيا ينادي يف جامع البصرة فقال: اي أهل العلم لقد  
حممد بن إمساعيل البخاري فسألناه أبن يعقد جملس اإلمالء فأجاب أبن جيلس غدا يف  قدم

والفقهاء والنظار حىت اجتمع قريب   ن الغد حضر احملدثون واحلفاظموضع كذا، فلما كان م
من كذا وكذا ألف نفس، فجلس أبو عبد هللا لإلمالء فقال قبل أن أيخذ يف اإلمالء: اي أهل 

قد سألتموين أن أحدثكم وسأحدثكم أحاديث عن أهل بلدتكم البصرة أان شاب و 
دثنا عبد  له، فأخذ يف اإلمالء فقال: حتستفيدوهنا يعين ليست عندكم، فتعجب الناس من قو 

هللا بن عثمان بن جبلة بن أيب رواد العتكي بلديكم، قال: حدثنا أيب عن شعبة عن منصور 
رضي هللا تعاىل عنه أن أعربيا جاء إىل النيب وغريه عن سامل بن أيب اجلعد عن أنس بن مالك 

م احلديث. مث قال: هذا ليس  فقال: اي رسول هللا الرجل حيب القو  -صلى هللا عليه وسلم-
ندكم عن منصور إمنا هو عندكم عن غري منصور. قال يوسف بن موسى فأملى جملسا على  ع

ذا فأما رواية فالن  هذا النسق يقول يف كل حديث روى فالن هذا احلديث وليس عندم ك
 يعين اليت يسوقها فليست عندكم.
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أله ابور فجاء مسلم بن احلجاج فس وقال احلافظ أبو حامد األعمى كنا عند البخاري بنيس 
صلى هللا عليه  -عن حديث عبيد هللا بن عمر عن أيب الزبري عن جابر قال: "بعثنا رسول هللا 

فقال البخاري: "حدثنا ابن أيب أويس  يف سرية ومعنا أبو عبيدة" احلديث بطوله.  -وسلم
قال فقرأ عليه إنسان  حدثين أخي عن سليمان بن بالل عن عبيد هللا" فذكر احلديث بتمامه. 

اج بن حممد عن ابن جريح عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه  حديث حج
قام العبد أن يقول:   قال: "كفارة اجمللس إذا -صلى هللا عليه وسلم-عن أيب هريرة عن النيب 

 سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك".

ث. ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل يف الدنيا أحسن من هذا احلديفقال له مسلم 
بن أيب صاحل يعرف هبذا اإلسناد يف الدنيا حديثا. فقال له حممد بن إمساعيل: إال أنه معلول. 

ال إله إال هللا وارتعد. أخربين به، فقال: اسرت ما سرت هللا تعاىل، هذا حديث  فقال مسلم
عليه وقبل رأسه وكاد يبكي. فقال ج بن حممد عن ابن جريج فأحل جليل رواه الناس عن حجا 

اكتب إن كان وال بد: حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن 
كفارة اجمللس. فقال له مسلم:   -صلى هللا عليه وسلم-سول هللا عون بن عبد هللا قال: قال ر 

لبيهقي يف ا مثلك، وقد روى هذه القصة اال يبغضك إال حاسد وأشهد أن ليس يف الدني
املدخل عن احلاكم أيب عبد هللا على سياق آخر، فقال: مسعت أاب نصر أمحد بن حممد 

امد األعمش يقول مسعت مسلم بن الوراق يقول مسعت أمحد بن محدون القصار هو أبو ح
لك اي أستاذ  احلجاج وجاء إىل حممد بن إمساعيل فقبل بني عينيه وقال دعين حىت أقبل رج

احملدثني وطبيب احلديث يف علله، حدثك حممد بن سالم حدثنا حممد بن  األستاذين وسيد 
احل عن أبيه  خملد بن يزيد، قال أخربان ابن جريج حدثنا موسى بن عقبة عن سهيل بن أيب ص

يف كفارة اجمللس، فقال حممد بن إمساعيل  -صلى هللا عليه وسلم-عن أيب هريرة عن النيب 
ني، قاال حدثنا حجاج بن حممد عن ابن جريج، حدثين  نا أمحد بن حنبل وحيىي بن معوحدث

قال:  -صلى هللا عليه وسلم-موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب 
جمللس أن يقول إذا قام من جملسه سبحانك اللهم ربنا وحبمدك" فقال حممد بن  "كفارة ا

حديثا غري هذا، إال أنه معلول. علم هبذا اإلسناد يف الدنيا إمساعيل هذا حديث مليح وال أ
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حدثنا به موسى بن إمساعيل، حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن عون بن عبد هللا قوله: قال  
وال يذكر ملوسى بن عقبة مسندا عن سهيل. وقال احلافظ أمحد   حممد بن إمساعيل هذا أوىل.

والعلل   ىي الذهلي يسأله عن األمساءبن محدون رأيت البخاري يف جنازة وحممد بن حي
 والبخاري مير فيه كالسهم كأنه يقرأ قل هو هللا أحد. 

تخبطه  وأما آتليفه فإهنا سارت مسري الشمس ودارت يف الدنيا فما جحد فضلها إال الذي ي
الشيطان من املس وأجلها وأعظمها اجلامع الصحيح. ومنها األدب املفرد ويرويه عنه أمحد بن  

الوالدين ويرويه عنه حممد بن دلويه الوراق. ومنها التاريخ   ليل ابجليم لبزار. ومنها برحممد اجل
رة ويرويه عنه  يف الليايل املقم -صلى هللا عليه وسلم-الكبري الذي صنفه كما مر عند قرب النيب 

أبو أمحد حممد بن سليمان بن فارس وأبو احلسن حممد بن سهل النسوي وغريمها. ومنها  
 بن أمحد بن عبد السالم اخلفاف وزجنويه بن حممد اللباد.  خ األوسط ويرويه عنه عبد هللاالتاري

خلق أفعال  ومنها التاريخ الصغري ويرويه عنه عبد هللا بن حممد بن عبد الرمحن األشقر. ومنها  
العباد الذي صنفه بسبب ما وقع بينه وبني الذهلي كما سيأيت قريبا إن شاء هللا تعاىل ويرويه  

 صمد والفربري أيضا. عنه يوسف بن رحيان بن عبد ال

وكتاب الضعفاء يرويه عنه أبو بشر حممد بن أمحد بن محاد الدواليب وأبو جعفر مسبح بن  
افظ ابن حجر: وهذه التصانيف موجودة مروية لنا  سعيد وآدم بن موسى احلواري. قال احل

التفسري ابن طاهر، واملسند الكبري و  ابلسماع واإلجازة. قال ومن تصانيفه اجلامع الكبري ذكره
الكبري ذكره الفربري، وكتاب األشربة ذكره الدارقطين يف املؤتلف واملختلف، وكتاب اهلبة ذكره  

م بن منده، وأنه يرويه من طريق ابن فارس عنه، وقد  وراقه، وأسامي الصحابة ذكره أبو القاس
ونقل عنه   له كذا ابن منده يف املعرفة، نقل منه أبو القاسم البغوي الكثري يف معجم الصحابة  

يف كتاب الوحدان له وهو من ليس له إال حديث واحد من الصحابة، وكتاب املبسوط ذكره  
يف كتاب العلل وذكره أبو القاسم بن منده  اخلليل يف اإلرشاد وأن مهيب بن سليم رواه عنه 

بد هللا بن الشرقي عنه،  أيضا وأنه يرويه عن حممد بن عبد هللا بن محدون عن أيب حممد ع
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ب الكىن ذكره احلاكم أبو أمحد ونقل منه، وكتاب الفوائد ذكره الرتمذي يف أثناء كتاب  وكتا
 املناقب من جامعه.

 ه: ومن شعره مما أخرجه احلاكم يف اترخي

 اغتنم يف الفراغ فضل ركوع ... فعسى أن يكون موتك بغته 

 يحة فلتهكم صحيح رأيت من غري سقم ... ذهبت نفسه الصح

 هللا بن عبد الرمحن الدارمي احلافظ أنشد:وملا نعي إليه عبد  

 إن عشرت تفجع ابألحبة كلهم ... وبقاء نفسك ال أاب لك أفجع 

الزهد وغري ذلك فقد وصفه غري واحد أبنه كان أحفظ  وأما ثناء الناس عليه ابحلفظ والورع و 
دي  ملخالف، وأقر حبقيقتها املعاأهل زمانه وفارس ميدانه، كلمة شهد له هبا املوافق وا

 واحملالف. 

قال الشيخ اتج الدين السبكي يف طبقاته: كان البخاري إمام املسلمني وقدوة املؤمنني وشيخ  
املرسلني. قال وقد ذكره أبو عاصم يف طبقات  املوحدين واملعول عليه يف أحاديث سيد

عي بيسي، قال: ومل يرو عن الشافأصحابنا الشافعية، وقال مسع من الزعفراين وأيب ثور والكرا
يف الصحيح ألنه أدرك أقرانه والشافعي مات مكتهال فال يرويه انزال اه . نعم ذكر البخاري  

  العرااي كما سيأيت إن شاء هللا تعاىل. الشافعي يف صحيحه يف موضعني يف الزكاة ويف تفسري

كان إمام احلديث يف زمانه    وقال احلافظ عماد الدين بن كثري يف اترخيه البداية والنهاية: 
 املقتدى به يف أوانه واملقدم على سائر أضرابه وأقرانه. و 

  وقال قتيبة بن سعيد: جالست الفقهاء والعباد والزهاد فما رأيت منذ عقلت مثل حممد بن
 إمساعيل وهو يف زمانه كعمر يف الصحابة، وقال أيضا: لو كان يف الصحابة لكان آية. 

ما أخرجت خراسان مثل حممد بن  يما رواه اخلطيب بسند صحيح: وقال أمحد بن حنبل ف
 إمساعيل. 
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وقال احلافظ عماد الدين بن كثري أنه دخل بغداد مثان مرات ويف كل مرة منها جيتمع ابإلمام  
 بل فيحثه على اإلقامة ببغداد ويلومه على اإلقامة خبراسان.أمحد بن حن

 ه األمة.عي: حممد بن إمساعيل فقيه هذوقال يعقوب بن إبراهيم الدورقي ونعيم اخلزا

 وقال بندار بن بشار: هو أفقه خلق هللا يف زماننا. وقال نعيم بن محاد: هو فقيه هذه األمة.

ديث انظروا إىل هذا الشاب واكتبوا عنه فإنه  وقال إسحق بن راهويه: اي معشر أصحاب احل
  حلديث وفقهه وقد فضله بعضهملو كان يف زمن احلسن البصري الحتاج الناس إليه ملعرفته اب

يف الفقه واحلديث على اإلمام أمحد بن حنبل وإسحق بن راهويه. وقال رجاء بن مرجى: 
لرجال على النساء وهو آية من  فضل حممد بن إمساعيل )يعين يف زمانه( على العلماء كفضل ا

حبديث. آايت هللا ميشي على األرض. وقال الفالس: كل حديث ال يعرفه البخاري فليس 
بيكندي: لو قدرت أن أزيد من عمري يف عمر حممد بن إمساعيل وقال حيىي بن جعفر ال

لفعلت فإن مويت يكون موت رجل واحد وموت حممد بن إمساعيل فيه ذهاب العلم. وقال  
د هللا بن عبد الرمحن الدارمي: رأيت العلماء ابحلرمني واحلجاز والشام والعراق فما رأيت  عب

هل حممود بن النضر الفقيه: مسعت أكثر من حممد بن إمساعيل. وقال أبو سفيهم أمجع من 
ثالثني عاملا من علماء مصر يقولون حاجتنا يف الدنيا النظر إىل حممد بن إمساعيل. وقال  

ستملي له ببغداد فبلغ من حضر اجمللس عشرين ألفا، وقال إمام األئمة أبو بكر  أيضا: كنت أ
يث من حممد بن إمساعيل حتت أدمي السماء أعلم ابحلد حممد بن إسحق بن خزمية: ما

البخاري. وقال عبد هللا بن محاد اآلملي: لوددت أين كنت شعرة يف جسد حممد بن  
ويل: كتب أهل بغداد إىل حممد بن إمساعيل كتااب  إمساعيل، وقال حممد بن عبد الرمحن الدغ

 فيه: 

 تفتقد املسلمون خبري ما بقيت هلم ... وليس بعدك خري حني

يف احلياء والشجاعة والسخاء والورع والزهد يف دار الدنيا دار الفناء  وكان رمحه هللا غاية 
صالة الرتاويح كل  والرغبة يف دار البقاء، وكان خيتم يف رمضان يف كل يوم ختمة ويقوم بعد
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ثالث ليال خبتمة، وقال وراقه: كان يصلي يف وقت السحر ثالث عشرة ركعة. وقال أيضا 
فلما صلى هبم الظهر قام يتطوع، فلما فرغ من صالته رفع   ي حممد بن إمساعيل إىل بستاندع

ذيل قميصه وقال لبعض من معه انظر هل ترى حتت قميصي شيئا فإذا زنبور قد لسعه يف 
عشر أو سبعة عشر موضعا وقد تورم من ذلك جسده، فقال له بعض القوم كيف مل   ستة

أمتها، وقال أرجو أن ألقى  قال: كنت يف سورة فأحببت أن  خترج من الصالة أول ما لسعك؟
هللا وال حياسبين أين اغتبت أحدا ويشهد هلذا كالمه يف التجريح والتضعيف، فإنه أبلغ ما 

و الساقط فيه نظر أو سكتوا عنه وال يكاد يقول فالن كذاب. وقال يقول يف الرجل املرتوك أ
إن بعض الناس ينقم  خرة، فقلت اي أاب عبد هللا وراقه مسعته يقول ال يكون يل خصم يف اآل

عليك التاريخ يقول فيه اغتياب الناس، فقال إمنا روينا ذلك رواية ومل نقله من عند أنفسنا.  
بئس أخو العشرية. وقال ما اغتبت أحدا منذ علمت أن  -صلى هللا عليه وسلم-وقد قال 

ألكل جدا  فكان يتصدق به. وكان قليل ا الغيبة تضر أهلها، وكان قد ورث من أبيه ماال كثريا
كثري اإلحسان إىل الطلبة مفرطا يف الكرم. ومحل إليه بضاعة أنفذها إليه أبو حفص فجاءه 

ف درهم فردهم وقال إين نويت البارحة بيعها  من الغد جتار آخرون يطلبوهنا بربح عشرة آال
ل هلا  عثرت على حمربة بني يديه فقاللذين أتوا البارحة وال أحب أن أغري نييت. وجاءته جاريته ف

كيف متشني؟ فقالت إذا مل تكن طريق فكيف أمشي. فقال اذهيب فأنت حرة لوجه هللا،  
فسي مبا فعلت. وقال وراقه إنه كان  فقيل له اي أاب عبد هللا أغضبتك وأعتقتها قال أرضيت ن

قل اللنب فكنت أقول يبين رابطا مما يلي خبارى فاجتمع بشر كثري يعينونه على ذلك وكان ين
كفى ذلك فيقول هذا الذي ينفعين، وكان ذبح هلم بقرة فلما أدركت القدور دعا  له إنك ت

تمع ما اجتمع، وكنا  الناس إىل الطعام وكان هبا مائة نفس أو أكثر ومل يكن علم أنه اج
 أخرجنا خبزا بثالثة دراهم أو أقل، فأكل مجيع من حضر وفضلت أرغفة. 

ثالث، وكان حممد بن حيىي الذهلي يف جملسه  ر تلقاه أهلها من مرحلتني أووملا قدم نيسابو 
فقال: من أراد أن يستقبل حممد بن إمساعيل غدا فليستقبله فإين أستقبله، فاستقبله الذهلي 

لماء نيسابور فدخلها فقال الذهلي ألصحابه: ال تسألوه عن شيء من الكالم فإنه  وعامة ع
ل انصيب ورافضي وجهمي ومرجئي،  وقع بيننا وبينه ومشت بنا ك إن أجاب خبالف ما حنن فيه
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فازدحم الناس على البخاري حىت امتألت الدار والسطوح، فلما كان اليوم الثاين أو الثالث  
ه رجل فسأله عن اللفظ ابلقرآن، فقال أفعالنا خملوقة وألفاظنا من  من يوم قدومه قام إلي

خملوق، وقال آخرون مل   بعضهم إنه قال لفظي ابلقرآن أفعالنا، فوقع بني الناس اختالف فقال
يقل، فوقع بينهم يف ذلك اختالف حىت قام بعضهم إىل بعض فاجتمع أهل الدار  

دي ملا ورد نيسابور واجتمع الناس عنده  وأخرجوهم. ذكره مسلم بن احلجاج. وقال ابن ع
قول لفظي  حسده بعض شيوخ الوقت فقال ألصحاب احلديث: إن حممد بن إمساعيل ي

ا حضر اجمللس قام إليه رجل فقال اي أاب عبد هللا ما تقول يف اللفظ ابلقرآن خملوق، فلم
حل عليه فقال ابلقرآن أخملوق هو أم غري خملوق؟ فأعرض عنه البخاري ومل جيبه ثالاث، فأ

البخاري: القرآن كالم هللا تعاىل غري خملوق وأفعال العباد خملوقة واالمتحان بدعة، فشغب  
رآن خملوق اه . وقد صح أن البخاري تربأ من هذا اإلطالق  الرجل وقال قد قال لفظي ابلق

فقال: كل من نقل عين أين قلت لفظي ابلقرآن خملوق فقد كذب علي وإمنا قلت أفعال 
اد خملوقة، أخرج ذلك غنجار يف ترمجة البخاري بسند صحيح إىل حممد بن نصر املروزي  العب

بو حامد الشرقي مسعت الذهلي يقول: ع البخاري يقول ذلك. وقال أاإلمام املشهور أنه مس
القرآن كالم هللا غري خملوق ومن زعم لفظي ابلقرآن خملوق فهو مبتدع ال جيلس إلينا وال نكلم 

هذا إىل حممد بن إمساعيل، فانقطع الناس عن البخاري إال مسلم بن احلجاج  من يذهب بعد 
على ظهر محال، وقال الذهلي مجيع ما كان كتب عنه وأمحد بن سلمة. وبعث مسلم إىل 

الذهلي: ال يساكنين حممد بن إمساعيل يف البلد فخشي البخاري على نفسه وسافر منها.  
ري يف الورع أنه كان حيلف بعد هذه احملنة أن احلامد قال يف املصابيح ومن متام رسوخ البخا

فيقوم ابحلق  ه طبعا وجيوز أن يكرهه شرعا، عنده والذام من الناس سواء، يريد أنه ال يكره ذام
ال ابخلط، وحتقق ذلك من حالته أنه مل ميح اسم الذهلي من جامعه بل أثبت روايته عنه غري  

ني، إما أن يقول حدثنا حممد ويقتصر، وإما أن يقول أنه مل يوجد يف كتابه إال على أحد وجه
سبه  وجه إمجاله دمابقاء ذكره بن حدثنا حممد بن خالد فينسبه إىل جد أبيه. وقد سئل عن

املشهور، فأجاب أبن قال لعله ملا اقتضى التحقيق عنده أن تبقى روايته عنه خشية أن يكتم  
ابلتأويل خشي على الناس أن يقعوا فيه أبنه  علما رزقه هللا تعاىل على يديه، وعذره يف قدحه 
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البخاري وهنا،   قد عدل من جرحه، وذلك يوهم أنه صدقه على نفسه فيجر ذلك إىل
غطى رمسه وما كتم علمه، وهللا أعلم مبراده من ذلك. ولو فتحنا ابب تعديد فأخفى امسه و 

 مناقبه اجلميلة ومآثره احلميدة خلرجنا عن غرض االختصار.

إىل خبارى نصبت له القباب على فرسخ من البلد واستقبله عامة أهلها حىت مل يبق  وملا رجع 
، فأرسل إليه أمري البلد خالد بن حممد  م والداننري وبقي مدة حيدثهم مذكور، ونثر عليه الدراه

الذهلي انئب اخلالفة العباسية يتلطف معه ويسأله أن أيتيه ابلصحيح وحيدثهم به يف قصره،  
ري من ذلك وقال لرسوله: قل له أان ال أذل العلم وال أمحله إىل أبواب فامتنع البخا

داري فإن مل   شيء منه فليحضر إىل مسجدي أوالسالطني، فإن كانت له حاجة إىل 
يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعين من اجمللس ليكون يل عذر عند هللا يوم القيامة أي ال  

ري ابخلروج عن البلد فدعا عليه وكان جماب أكتم العلم. فحصلت بينهما وحشة فأمره األم
د يف البلد فنودي على الدعوة، فلم أيت شهر حىت ورد أمر اخلالفة أبن ينادى على خال

 لى أاتن وحبس إىل أن مات، ومل يبق أحد ممن ساعده إال ابتلي ببالء شديد.خالد ع

وملا خرج البخاري من خبارى كتب إليه أهل مسرقند خيطبونه إىل بلدهم فسار إليهم، فلما كان  
هو على  خبرتنك بفتح اخلاء املعجمة وإسكان الراء وفتح الفوقية وسكون النون بعدها كاف و 

ه أنه قد وقع بينهم بسببه فتنة فقوم يريدون دخوله وآخرون يكرهونه،  فرسخني من مسرقند بلغ
له أقرابء هبا فنزل عندهم حىت ينجلي األمر، فأقام أايما فمرض حىت وجه إليه رسول من وكان 

أهل مسرقند يلتمسون خروجه إليهم، فأجاب وهتيأ للركوب ولبس خفيه وتعمم فلما مشى قدر 
ابة لريكبها قال: أرسلوين فقد ضعفت، فأرسلوه فدعا بدعوات عشرين خطوة أو حنوها إىل الد

 مث اضطجع فقضى.

فسال عرق كثري ال يوصف وما سكن منه العرق حىت أدرج يف أكفانه. وروي أنه ضجر ليلة  
فدعا بعد أن فرغ من صالة الليل اللهم قد ضاقت علي األرض مبا رحبت فاقبضين إليك 

ة عيد الفطر سنة ست ومخسني ومائتني عن اثنتني  يف ذلك الشهر ليلة السبت ليل فمات 
وما، وكان أوصى أن يكفن يف ثالثة أثواب ليس فيها قميص وال  وستني سنة إال ثالثة عشر ي
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عمامة ففعل به ذلك، وملا صلي عليه ووضع يف حفرته فاح من تراب قربه رائحة طيبة  
ون منه. وقال عبد الواحد  س خيتلفون إىل قربه مدة أيخذكاملسك ودامت أايما، وجعل النا

ومعه مجاعة من أصحابه وهو واقف   -سلمصلى هللا عليه و -بن آدم الطواويسي: رأيت النيب 
يف موضع فسلمت عليه فرد علي السالم فقلت: ما وقوفك هنا اي رسول هللا؟ قال أنتظر 

ليت رأيت ه فنظرت فإذا هو يف الساعة احممد بن إمساعيل، قال فلما كان بعد أايم بلغين موت
بعض خمالفيه إىل قربه  ، وملا ظهر أمره بعد وفاته خرج-صلى هللا عليه وسلم-فيها النيب 

وأظهروا التوبة والندامة. وقال أبو علي احلافظ: أخربان أبو الفتح نصر بن احلسن السمرقندي 
 املطر عندان بسمرقند يف بعض قدم علينا بلنسية عام أربعة وستني وأربعمائة، قال: قحط

ىل قاضي  األعوام فاستسقى الناس مرارا فلم يسقوا، فأتى رجل صاحل معروف ابلصالح إ
عليك قال وما هو؟ قال أرى أن خترج وخيرج الناس   مسرقند وقال له إين قد رأيت رأاي أعرضه

يسقينا، فقال معك إىل قرب اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري وتستسقي عنده فعسى هللا أن 
رأيت فخرج القاضي ومعه الناس واستسقى هبم وبكى الناس عند القرب القاضي نعم ما 

بصاحبه، فأرسل هللا تعاىل السماء مباء عظيم غزير أقام الناس من أجله خبرتنك سبعة  وتشفعوا 
أايم أو حنوها ال يستطيع أحد الوصول إىل مسرقند من كثرة املطر وغزارته، وبني مسرقند 

فمناقب أيب عبد هللا البخاري كثرية وحماسنه شهرية وفيما ذكرته  خرتنك ثالثة أايم. وابجلملة و 
 نع وبالغ. كفاية ومق

 )تنبيه وإرشاد(: 

روينا عن الفربري أنه قال : مسع صحيح البخاري من مؤلفه تسعون ألف رجل فما بقي   
لق ذلك بناء على ما يف  أحد يرويه عنه غريي. قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل: أط

نون  وقد أتخر بعده بتسع سنني أبو طلحة منصور بن حممد بن علي بن قرينة بقاف و علمه 
بوزن كبرية البزدوي بفتح املوحدة وسكون الزاي وكانت وفاته سنة تسع وعشرين وثلثمائة وهو  

 آخر من حدث عن البخاري بصحيحه كما جزم به آبو نصر بن ماكوال وغريه، وقد عاش
قاضي احلسني بن إمساعيل احملاملي ببغداد، ولكن مل يكن عنده  بعده ممن مسع من البخاري ال
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ح، وإمنا مسع منه جمالس أمالها ببغداد يف آخر قدمة قدمها البخاري، وقد  اجلامع الصحي
 غلط من روى الصحيح من طريق احملاملي املذكور غلطا فاحشا. 

معقل النسفي احلافظ   روايته ابإلجازة إبراهيم بن ومن رواة اجلامع الصحيح ممن اتصلت لنا 
 ربعني ومائتني.  وفاته منه قطعة من آخره رواها ابإلجازة وتويف سنة أ

وكذلك محاد بن شاكر النسوي ابلنون املهملة وأظنه تويف يف حدود التسعني وله فيه فوت  
 أيضا.

يب علي بن السكن  واتصلت لنا روايته من طريق املستملي والسرخسي والكشميهين وأ 
من  أيب زيد املروزي وأيب علي بن شبويه وأيب أمحد اجلرجاين والكشاين وهو آخراألخسيكن، و 

 حدث عن الفربري ابلصحيح . 

فأما املستملي فرواه عنه احلافظ أبو ذر وعبد الرمحن اهلمداين، وأما السرخسي فأبو ذر أيضا  
وأما أبو  ضا وأبو سهل احلفصي وكرمية،  فأبو ذر أي وأبو احلسن الداودي، وأما الكشميهين

علي بن السكن فإمساعيل بن إسحق بن إمساعيل الصفار، وأما أبو زيد املروزي فأبو نعيم  
احلافظ وأبو حممد عبد هللا بن إبراهيم األصيلي وأبو احلسن علي بن حممد القابسي، وأما ابن  

وأما   بن عبد هللا اهلمداين أيضا، وعبد الرمحنشبويه فسعيد بن أمحد بن حممد الصرييف العيار 
 اجلرجاين فأبو نعيم والقابسي أيضا، وأما الكشاين فأبو العباس جعفر بن حممد املستغفري. 

فمشايخ أيب ذر ثالثة املستملي والكشميهين والسرخسي، ومشايخ أيب نعيم اجلرجاين وأبو  
  زي، وأما العيار فابن شبويه،  زيد املرو زيد املروزي. وأما األصيلي والقابسي فكالمها عن أيب

وأما الداودي فالسرخسي، وأما احلفصي وكرمية فالكشميهين، وأما املستغفري فالكشاين 
وكلهم عن الفربري. وأييت إن شاء هللا تعاىل قريبا أسانيدي ابجلامع الصحيح متصلة هبم على 

 وجه بديع جامع بعون هللا تعاىل.

 صحيح (ابجلامع ال  ) عناية احلافظ اليونيين
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الدين أبو احلسن علي ابن شيخ اإلسالم وحمدث الشام تقي الدين  وقد اعتىن احلافظ شرف
بن حممد بن أيب احلسني أمحد بن عبد هللا اليونيين احلنبلي رمحه هللا تعاىل بضبط رواية اجلامع  

ة ة من القاهر الصحيح، وقابل أصله املوقوف مبدرسة أقبغا آص بسويقة العزى خارج ابب زويل 
يته بظاهر بعض نسخ البخاري املوثوق هبا وقف مقرها برواق  املعزية، الذي قيل فيما رأ

اجلربت من اجلامع األزهر ابلقاهرة، إن أقبغا بذل فيه حنو عشرة آالف دينار وهللا أعلم حبقيقة 
ل  ذلك. وهو يف جزأين فقد األول منهما أبصل مسموع على احلافظ أيب ذر اهلروي، وأبص

الشام أيب القاسم بن عساكر، وأبصل مسموع   األصيلي، وأبصل احلافظ مؤرخ مسموع على
على أيب الوقت وهو أصل من أصول مسموعاته يف وقف خانكاه السميساطي بقراءة احلافظ  

أيب سعيد عبد الكرمي بن حممد بن منصور السمعاين حبضرة سيبويه وقته اإلمام مجال الدين 
حلافظ أيب حممد  تمائة، مع حضور أصلي مساعي ات وسبعني وسبن مالك بدمشق سنة س

املقدسي. وقف السميساطي وقد ابلغ رمحه هللا يف ضبط ألفاظ الصحيح جامعا فيه رواايت  
من ذكرانه راقما عليه ما يدل على مراده، فعالمة أيب ذر اهلروي )ه ( واألصيلي )ص( وابن  

ثة احلموي )ح( واملستملي أي ذر الثال عساكر الدمشقي )ش( وأيب الوقت )ظ( وملشايخ 
( والكشميهين )ه (. فما كان من ذلك ابحلمرة فهو اثبت يف النسخة اليت قرأها احلافظ )ست

عبد الغين املقدسي على احلافظ أيب عبد هللا األراتحي حبق إجازته من أيب احلسني الفراء 
ين وقف جامع  حيىي املدي املوصلي عن كرمية عن الكشميهين. ويف نسخة أيب صادق مرشد بن

ضي هللا عنه مبصر وله رقوم أخرى مل أجد ما يدل عليها وهي )عط ق ج  عمرو بن العاص ر 
صع( ولعل اجليم للجرجاين والعني البن السمعاين والقاف أليب الوقت فإن اجتمع ابن محويه  

اتفق والكشميهين فرقمهما هكذا )حه ( واملستملي واحلموي فرقمهما )حس ( هكذا. وإن 
ش ظ( وما سقط عند األربعة زاد معها )ال( وما سقط   ة الرواة عنهم رقم هلم )ه  صاألربع

عند البعض أسقط رقمه من غري )ال(. مثاله أنه وقع يف أصل مساعه يف حديث بدء الوحي  
"مجعه لك يف صدرك" ووقع عند األربعة مجعه لك "لك صدرك" إبسقاط "يف" فريقم على 

تفاق على سقوطها. فإن  ها )ه  ص ش ظ( هذا إن وقع االها إىل جانب"يف ال" ويرقم فوق
( وليست عند الباقني رقم رمسه وترك رمسهم، وكذا إن مل تكن عند واحد  2كانت عندهم )
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وكانت عند الباقني كتب عليها )ال( ورقم فوقها احلرف املصطلح عليه. وما صح عنده مساعه  
عه  صح. وإن وافق أحد مشاخيه وض  )ه ( وفوقهاوخالف مشايخ أيب ذر الثالثة رقم عليه 

فوقه، فاهلل تعاىل يثيبه على قصده. وجيزل له من املكرمات جوائز رفده، فلقد أبدع فيما رقم،  
وأتقن فيما حرر وأحكم. ولقد عول الناس عليه يف رواايت اجلامع ملزيد اعتنائه وضبصه  

مشس الدين الذهيب حكى    أن احلافظومقابلته على األصول املذكورة وكثرة ممارسته له، حىت
نه قابله يف سنة واحدة إحدى عشرة مرة، ولكونه ممن وصف ابملعرفة الكثرية واحلفظ عنه أ

التام للمتون واألسانيد كان اجلمال بن مالك ملا حضر عند املقابلة املذكورة إذا مر من 
فيه كذلك، فإن  هل الرواية األلفاظ يرتاءى أنه خمالف لقوانني العربية قال للشرف اليونيين 

ا شرع ابن مالك يف توجيهها حسب إمكانه، ومن مث وضع كتابه املسمى  أجاب أبنه منه
 بشواهد التوضيح. 

ولقد وقفت على فروع مقابلة على هذا األصل األصيل فرأيت من أجلها الفرع اجلليلي الذي 
املزي الغزويل  مد بن أمحد لعله فاق أصله، وهو الفرع املنسوب لإلمام احملدث مشس الدين حم

بباب احملروق خارج القاهرة، املقابل على فرعي وقف مدرسة احلاج مالك، وقف التنكزية  
وأصل اليونيين املذكور غري مرة حبيث أنه مل يغادر منه شيئا كما قيل. فلهذا اعتمدت يف كتابة  

ادا ومتنا  منت البخاري يف شرحي هذا عليه، ورجعت يف شكل مجيع احلديث وضبطه إسن
 لرواايت وما يف حواشيه من الفوائد املهمات. ليه، ذاكرا مجيع ما فيه من اإ

مث وقفت يف يوم االثنني اثلث عشر مجادى األوىل سنة ست عشرة وتسعمائة بعد ختمي  
هلذا الشرح على اجمللد األخري من أصل اليونيين املذكور، ورأيت حباشية ظاهر الورقة األوىل 

رضي هللا عنه بقراءة سيدان  هذا اجمللد من صحيح البخاري ت ما تضمنه منه ما نصه: مسع
الشيخ اإلمام العامل احلافظ املتقن شرف الدين أيب احلسني علي بن حممد بن أمحد اليونيين  

رضي هللا عنه وعن سلفه، وكان السماع حبضرة مجاعة من الفضالء انظرين يف نسخ معتمد  
علمي الصواب وضبط على ما اقتضاه   ال بينت فيهعليها، فكلما مر هبم لفظ ذو إشك

ابلعربية، وما افتقر إىل بسط عبارة وإقامة داللة أخرت أمره إىل جزء أستويف فيه الكالم ما  
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حيتاج إليه من نظري وشاهد ليكون االنتفاع به عاما والبيان اتما إن شاء هللا تعاىل. وكتبه  
يثا  بلت منت شرحي هذا إسنادا وحدقلت وقد قا حممد بن عبد هللا بن مالك حامدا هلل تعاىل.

على هذا اجلزء املذكور من أوله إىل آخره حرفا حرفا، وحكيته كما رأيته حسب طاقيت. 
وانتهت مقابليت له يف العشر األخري من احملرم سنة سبع عشرة وتسعمائة نفع هللا تعاىل به، مث  

 أن يوافقين فيما رمسته من ه هللا تعاىلقابلته عليه مرة أخرى. فعلى الكاتب هلذا الشرح وفق
متييز احلديث متنا وسندا من الشرح واختالف الرواايت ابأللوان املختلفة وضبط احلديث متنا  
وسندا ابلقلم كما يراه، مث رأيت آبخر اجلزء املذكور ما نصه: بلغت مقابلة وتصحيحا وإمساعا 

العالمة أيب عبد هللا بن  ألدب اإلمامبني يدي شيخنا شيخ اإلسالم حجة العرب مالك أزمة ا
لك الطائي اجلياين أمد هللا تعاىل عمره يف اجمللس احلادي والسبعني، وهو يراعي قراءيت ما

ويالحظ نطقي، فما اختاره ورجحه وأمر إبصالحه أصلحته وصححت عليه، وما ذكر أنه  
افظ أيب ذر  ابل أبصل احل جيوز فيه إعراابن أو ثالثة فأعملت ذلك على ما أمر، ورجح، وأان أق

د األصيلي واحلافظ أيب القاسم الدمشقي ما خال اجلزء الثالث عشر والثالث واحلافظ أيب حمم
والثالثني، فإهنما معدومان. وأبصل مسموع على الشيخ أيب الوقت بقراءة احلافظ أيب منصور 

قت أاب ذر  السمعاين وغريه من احلفاظ، وهو وقف خبانكاه السميساطي وعالمات ما واف
ش( وأاب الوقت )ظ( فيعلم ذلك. وقد ذكرت ذلك يف أول  ه ( واألصيلي )ص( والدمشقي ))

 الكتاب يف فرخة لتعلم الرموز كتبه علي بن حممد اهلامشي اليونيين عفا هللا عنه انتهى.

مث وجد اجلزء األول من أصل اليونيين املذكور ينادى عليه للبيع بسوق الكتب، فعرف  
ه منت شرحي هذا فكملت مقابليت  يد من مخسني سنة، فقابلت عليبعد فقده أز وأحضر إيل 

 عليه مجيعه حسب الطاقة وهلل احلمد.

 ) اعتناء األئمة بشرح اجلامع الصحيح ( 

وقد اعتىن األئمة بشرح هذا اجلامع، فشرحه اإلمام أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم 
ح ما  عتىن اإلمام حممد التيمي بشر ف شريفة. وااخلطايب بشرح لطيف فيه نكت لطيفة ولطائ

مل يذكره اخلطايب مع التنبيه على أوهامه. وكذا أبو جعفر أمحد بن سعيد الداودي وهو ممن  
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ينقل عنه ابن التني اآليت. ومنهم املهلب بن أيب صفرة وهو ممن اختصر الصحيح. ومنهم أبو  
خلف بن املرابط وزاد عليه    حممد بنالزاند سراج. واختصر شرح املهلب تلميذه أبو عبد هللا 

وائد، وهو ممن نقل عنه ابن رشيد. وشرحه أيضا اإلمام أبو احلسن علي بن خلف املالكي  ف
املغريب املشهور اببن بطال، وغالبه يف فقه اإلمام مالك من غري تعرض ملوضوع الكتاب غالبا  

اإلشبيلي، وكذا   عمر الفوزينوقد طالعته. وشرحه أيضا اإلمام أبو حفص عمر بن احلسن بن 
أمحد بن حممد بن عمر بن فرد التيمي وهو واسع جدا. واإلمام عبد الواحد بن  أبو القاسم 

 التني بفوقية حتتية مث نون السفاقسي وقد طالعته. 

 

والزين بن املنري يف حنو عشر جملدات. وأبو األصبع عيسى بن سهل بن عبد هللا األسدي.  
الرتكي. قال صاحب  ليب احلنفي. واإلمام مغلطايد الكرمي احلواإلمام قطب الدين عب

الكواكب وشرحه بتتميم األطراف أشبه وبصحف تصحيح التعليقات أمثل، وكأنه من إخالئه  
من مقاصد الكتاب على ضمان. ومن شرح ألفاظه وتوضيح معانيه على أمان. واختصره 

علي بن حممد بن سعيد  بن يوسف بن اجلالل التباين وقد رأيته. والعالمة مشس الدين حممد
ين فشرحه بشرح مفيد جامع لفرائد الفوائد وزوائد العوائد، ومساه الكواكب الدراري.  الكرما

لكن قال احلافظ ابن حجر يف الدرر الكامنة وهو شرح مفيد على أوهام فيه يف النقل، ألنه مل  
أبيه وشرح ابن  مدا من شرح أيخذه إال يف الصحف انتهى. وكذا شرحه ولده التقي حيىي مست

إليه من شرح الزركشي وغريه من الكتب، وما سنح له من حواشي الدمياطي  امللقن وأضاف 
وفتح الباري والبدر العنتايب، ومساه جممع البحرين وجواهر احلربين، وقد رأيته وهو يف مثانية  

نه. وكذا  عت الكثري مأجزاء كبار خبطه مسودة. وكذا شرحه العالمة السراج بن امللقن وقد طال
لدين الربماوي يف أربعة أجزاء أخذه من شرح الكرماين وغريه كما قال  شرحه العالمة مشس ا

يف أوله: ومن أصوله أيضا مقدمة فتح الباري ومساه الالمع الصبيح ومل يبيض إال بعد موته،  
هم التلقيح لف وقد استوفيت مطالعته كالكرماين، وكذا شرح الشيخ برهان الدين احلليب ومساه

 جملدين وخبط غريه يف أربعة وفيه فوائد حسنة.  قارىء الصحيح وهو خبطه يف
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وقد التقط منه احلافظ ابن حجر حيث كان حبلب ما ظن أنه ليس عنده لكونه مل يكن معه 
إال كراريس يسرية من الفتح. وشرحه أيضا شيخ اإلسالم واحلافظ أبو الفضل بن حجر ومساه  

انفراده مبا اشتمل عليه من اء ومقدمته يف جزء، وشهرته و يف عشرة أجز فتح الباري وهو 
الفوائد احلديثية والنكات األدبية والفوائد الفقهية تغين عن وصفه، ال سيما وقد امتاز كما نبه  

عليه شيخنا جبمع طرق احلديث اليت رمبا يتبني من بعضها ترجيح أحد االحتماالت شرحا  
علق مبقصد البخاري ة أنه يشرح يف كل موضع ما يتاديث املكرر وإعرااب، وطريقته يف األح 

بذكره فيه، وحييل بباقي شرحه على املكان املشروح فيه. قال شيخنا: وكثريا ما كان رمحه هللا  
تعاىل يقول أود لو تتبعت احلواالت اليت تقع يل فيه، فإن مل يكن احملال به مذكورا أو ذكر يف 

مبا يقع له ترجيح  فما فعل ذلك فاعلمه، وكذا ر  ليقع إصالحه مكان آخر غري احملال عليه  
أحد األوجه يف اإلعراب أو غريه من االحتماالت أو األقوال يف موضع مث يرجح يف موضع 
آخر غريه، إىل غري ذلك مما ال طعن عليه بسببه، بل هذا أمر ال ينفك عنه كثري من األمثة 

ء، مث صار  ة ومثامنائة على طريق اإلمال سنة سبع عشر املعتمدين. وكان ابتداء أتليفه يف أوائل 
يكتب خبطه شيئا فشيئا فيكتب الكراس مث يكتبه مجاعة من األئمة املعتربين، وعارض 

ابألصل مع املباحثة يف يوم من األسبوع، وذلك بقراءة العالمة ابن خضر. فصار السفر ال  
سنة اثنتني وأربعني يوم من رجب يكمل منه شيء إال وقد قوبل وحرر إىل أن انتهى يف أول 

ة، سوى ما أحلق فيه بعد ذلك فلم ينته إال قبيل وفاة املؤلف بيسري. وملا مت عمل ومثامنائ
مصنفه وليمة ابملكان املسمى ابلتاج والسبع وجوه يف يوم السبت اثين شعبان سنة اثنتني  

الديري. وكان   انئي والسعدوأربعني، وقرىء اجمللس األخري هناك حبضرة األئمة كالقاايين والو 
لوليمة املذكورة حنو مخسمائة دينار. وكملت مقدمته وهي يف جملد ضخم يف املصروف على ا

سنة ثالث عشرة ومثامنائة وقد استوفيت حبمد هللا تعاىل مطالعهما. وقد اختصر فتح الباري  
ه مبكة  غي وقد رأيتشيخ مشاخينا الشيخ أبو الفتح حممد ابن الشيخ زين الدين بن احلسني املرا

حه العالمة بدر الدين العيين احلنفي يف عشرة أجزاء أو أزيد، ومساه  وكتبت كثريا منه. وشر 
عمدة القاري وهو خبطه يف أحد وعشرين جزءا جملدا مبدرسته اليت أنشأها حبارة كتامة ابلقرب 

ه  ئة، وفرغ منمن اجلامع األزهر. وشرع يف أتليفه يف أواخر رجب سنة إحدى وعشرين ومثامنا
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ة السبت خامس شهر مجادى األوىل سنة سبع وأربعني ومثامنائة،  يف آخر الثلث األول من ليل 
واستمد فيه من فتح الباري كان فيما قيل يستعريه من الربهان ابن خضر إبذن مصنفه له،  

وتعقبه يف مواضع وطوله مبا تعمد احلافظ ابن حجر يف الفتح حذفه من سياق احلديث 
يان األنساب واللغات واإلعراب واملعاين من تراجم الرواة ابلكالم وب  ، وإفراد كلبتمامه

 والبيان، واستنباط الفرائد من احلديث واألسئلة واألجوبة وغري ذلك.

وقد حكي أن بعض الفضالء ذكر للحافظ ابن حجر ترجيح شرح العيين مبا اشتمل عليه من 
له الدين، وكنت قد وقفت عليه قبن شرح لركن البديع وغريه، فقال بديهة هذا شيء نقله م

ولكن تركت النقل منه لكونه مل يتم، إمنا كتب منه قطعة وخشيت من تعيب بعد فراغها يف  
االسرتسال يف هذا املهيع، ولذا مل يتكلم البدر العيين بعد تلك القطعة بشيء من ذلك 

 انتهى. 

تح الباري من حياة مؤلفه  ر كانتشار فوابجلملة فإن شرحه حافل كامل يف معناه لكنه مل ينتش 
م جرا، وكذا شرح مواضع من البخاري الشيخ بدر الدين الزركشي يف التنقيح، وللحافظ وهل 

ابن حجر نكت عليه مل تكمل، وكذا شرح العالمة بدر الدين الدماميين ومساه مصابيح  
 شرح احلافظ اجلامع، وقد استوفيت مطالعتها كشرح العيين وابن حجر والربماوي. وكذا

يف تعليق لطيف قريب من تنقيح الزركشي مساه التوشيح على اجلالل السيوطي فيما بلغين 
اجلامع الصحيح. وكذا شرح منه شيخ اإلسالم أبو زكراي حيىي النووي قطعة من أوله إىل آخر  

رجب  كتاب اإلميان طالعتها وانتفعت بربكتها، وكذا احلافظ ابن كثري قطعة من أوله والزين بن 
السراج البلقيين رأيت منه جملدة أيضا. والبدر الزركشي ورأيت منه جملدة. والعالمة  الدمشقي

يف غري التنقيح مطوال رأيت منه قطعة خبطه، واجملد الشريازي اللغوي مؤلف القاموس مساه  
منح الباري ابلسيح الفسيح اجملاري يف شرح البخاري، كمل ربع العبادات منه يف عشرين  

الفاسي: لكنه قد مأله بغرائر املنقوالت ال سيما   يف أربعني جملدا. قال التقي وقدر متامه جملدا
ملا اشتهر ابليمن مقالة ابن عريب، وغلب ذلك على علماء تلك البالد، وصار يدخل يف 
شرحه من فتوحاته الكثري ما كان سببا لشني شرحه عند الطاعنني فيه. وقال احلافظ ابن  
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األرضة بكماهلا حبيث ال يقدر لت يف حياة مؤلفه قد أكلتها طعة اليت كمحجر أنه رأى الق
على قراءة شيء منها انتهى. وكذا بلغين أن اإلمام أاب الفضل النويري خطيب مكة شرح  
مواضع من البخاري، وكذا العالمة حممد بن أمحد بن مرزوق شارح بردة البوصريي ومساه  

لعارف  صحيح، ومل يكمل أيضا. وشرح اح اجلامع الاملتجر الربيح واملسعى الرجيح يف شر 
القدوة عبد هللا بن أيب مجرة ما اختصر منه ومساه هبجة النفوس، وقد طالعته والربهان النعماين  
إىل أثناء الصالة، ومل يف مبا التزمه رمحه هللا تعاىل وإايان. وشيخ املذهب وفقيهه شيخ اإلسالم  

يب الفتح حممد  وراين مؤدب السلطان املظفر أوالشمس الك أبو حيىي زكراي األنصاري السنيكي،
بن عثمان فاتح القسطنطينية مساه الكوثر اجلاري إىل رايض صحيح البخاري، وهو يف  

جملدتني، وللعالمة شيخ اإلسالم جالل الدين البلقيين بيان ما فيه من اإلهبام وهو يف جملدة. 
ب اإلكمال. وشيخنا فقيه املذه  تعاىل علىوصاحبنا الشيخ أبو البقاء األمحدي أعانه هللا

اجلالل البكري وأظنه مل يكمل. وكذا صاحبنا الشيخ مشس الدين الدجلي كتب منه قطعة 
لطيفة. والبن عبد الرب األجوبة على املسائل املستغربة من البخاري سأله عنها املهلب بن أيب 

لى ابن بطال، وله  نري حواش عصفرة، وكذا أليب حممد بن حزم عدة أجوبة عليه، والبن امل
على الرتاجم مساه املتواري، وكذا أليب عبد هللا بن رشيد ترمجان الرتاجم، وللفقيه أيضا كالم 

أيب عبد هللا حممد بن منصور بن محامة املغراوي السجلماسي حل أغراض البخاري املبهمة يف  
حجر انتقاض  احلافظ ابن اجلمع بني احلديث والرتمجة، وهي مائة ترمجة. ولشيخ اإلسالم 

 يه عما اعرتضه عليه العيين يف شرحه، طالعته لكنه مل جيب عن أكثرها.االعرتاض، جييب ف

ولعله كان يكتب االعرتاضات ويبيض هلا ليجيب عنها فاخرتمته املنية. وله أيضا االستنصار  
لعيين، وله  على الطاعن املعثار وهو صورة فتيا عما وقع يف خطبة شرح البخاري للعالمة ا

يف البخاري زايدة على ما يف هتذيب الكمال ومساه اإلعالم مبن   أيضا أحوال الرجال املذكورين
ذكر يف البخاري من األعالم. وله أيضا تعليق التعليق ذكر فيه تعاليق أحاديث اجلامع 

تاب حافل  املرفوعة وآاثره املوقوفة واملتابعات، ومن وصلها أبسانيده إىل املوضع املعلق، وهو ك
د فيما أعلم. وقرض له عليه العالمة اللغوي اجملد صاحب  يم يف اببه مل يسبقه إليه أحعظ
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القاموس كما رأيته خبطه على نسخة خبط مؤلفه، وخلصه يف مقدمة الفتح فحذف األسانيد  
 ذاكرا من خرجه موصوال.

د العباسي  رمحن بن أمحوكذا شرح البخاري العالمة املفنن األوحد الزيين عبد الرحيم بن عبد ال
على ترتيب عجيب وأسلوب غريب، فوضعه كما قال يف ديباجته على  الشافعي شرحا رتبه 

منوال مصنف ابن األثري، وبناه على مثال جامعه املنري وجرده من األسانيد، راقما على 
كل حديث حرفا أو حروفا يعلم هبا من وافق البخاري على إخراج ذلك احلديث   هامشه إبزاء

اب جامع منه اباب لشرح غريبه، واضعا  كتب اخلمسة، جاعال إثر كل كتمن أصحاب ال
الكلمات الغريبة هبيئتها على هامش الكتاب، موازاي لشرحها، ليكون أسرع يف الكشف 

وأقرب إىل التناول وقرض له عليه شيخنا شيخ اإلسالم الربهان بن أيب شريف، والزين عبد 
 لرضى الغزي.الرب بن الشحنة، والعالمة ا

 مناسبات ترتيب تراجم البخاري فقال:ونظم شيخ اإلسالم البلقيين 

 أتى يف البخاري حكمة يف الرتاجم ... مناسبة يف الكتب مثل الرتاجم 

 فمبدأ وحي هللا جاء نبيه ... وإميان يتلوه بعقد املعامل 

 وإن كتاب العلم يذكر بعده ... فبالوحي إميان وعلم العوامل 

 رد األكارمل الذي ... به يرد اإلنسان و أعالم سوى العموما بعد 

 ومبدؤه طهر أتى لصالتنا ... وأبوابه فيها بيان املالئم 

 وبعد صالة فالزكاة تبيعها ... وحج وصوم فيهما خلف عامل

 روايته جاءت خبلف بصحة ... كذا جاء يف التصنيف طبق الدعائم

 مت لفضل من طيب خاويف احلج أبواب كذاك بعمرة ... لطيبة جاء ا

 ه ... يليها ابتغاء الفضل سوق املواسم معاملة اإلنسان يف طوع رب

 وأنواعها يف كل ابب متيزت ... ويف الرهن واإلعتاق فك املالزم



554 
 

 فجاء كتاب الرهن والعتق بعده ... مناسبة ختفى على فهم صارم 

 كتابة عبد مث فيها تربع ... كذاهبة فيها شهود التحاكم

 اكم... وللشهدا يف الوصف أمر حلت تلي هبة جرت كتاب شهادا

 وكان حديث اإلفك فيه افرتاؤهم ... فويل ألفاك وتبا آلمث

 وكم فيه تعديل لعائشة اليت ... يربئها املوىل بدفع العظائم

 كذا الصلح بني الناس يذكر بعده ... فبالصلح إصالح ورفع املظامل

 كتاب لعامل   وصلح وشرط جائزان لشرعه ... فذكر شروط يف

 . هبا عمل األعمال مت لقائماب الوصااي والوقوف لشارط .. كت

 معاملتا رب وخلق كما مضى ... واثلثها مجع غريب لفاهم 

 كتاب اجلهاد اجهد إلعالء كلمة ... وفيه اكتساب املال إال لظامل 

 فيملك مال احلرب قهرا غنيمة ... كذا الفيء أيتينا بعز املغامن 

 موادعة معها أتت يف الرتاجمابلعقد فيه كتاهبا ... وجزيتهم 

 كتاب لبدء اخللق بعد متامه ... مقابله اإلنسان بيد املقاسم

 ولألنبيا فيه كتاب خيصهم ... تراجم فيها رتبة لألكارم

 فضائل تتلو مث غزو نبينا ... وما قد جرى حىت الوفاة خلامت

 طيب عازم وإن نيب هللا وصى وصية ... ختص كتاب هللا اي

 ري أهل العزائمتعقبه به ... وإن أويل التفس كتاب لتفسري 

 ويف ذاك إعجاز لنا ودليلنا ... وإحياؤه أرواح أهل الكرائم

 كتاب النكاح انظره منه تناسل ... حياة أتت منه لطفل حمامل 
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 وأحكامه حىت الوليمة تلوها ... ومن بعدها حسن العشري املالئم

 رق ليسر وعادم أبواب فرقة ... ويف النفقات افكتاب طالق فيه 

 خرى فحرمت ... ليجتنب اإلنسان إمث احملارموأطعمة حلت وأ

 وعق عن املولود يتلو مطاعما ... كذا الذبح مع صيد بيان املالئم

 وأضحية فيها ضيافة ربنا ... ومن بعدها املشروب أييت لطاعم 

 فع املآمثوغالب أمراض أبكل وشربه ... كتاب ملرضاان بر 

 مث اخلوامتدا برقية ... بفاحتة القرآن  فبالطب يستشفى من ال

 لباس به التزين وانظره بعده ... كذا أدب يؤتى به ابلكرائم

 وإن ابالستئذان حلت مصاحل ... به تفتح األبواب وجه املسامل

 وابلدعوات الفتح من كل مغلق ... وتيسري أحوال ألهل املعازم

 لدعائمتذكر ... وللقدر اذكره ألهل ا رقاق هبا بعد الدعاء

 وحده ... تربران ابلنذر شوقا خلامت وال قدر إال من هللا 

 وأميان من كتب وكفارة هلا ... كذا النذر يف جل بدا من مالحم

 وأحوال إحياء تتم وبعدها ... مواريث أموات أتت للمقاسم

 فرائضهم فيها كتاب حيضها ... وقد متت األحوال حاالت سامل

 ارهبم فيها أتت حتم حامت ومن أيت قاذورا تبني حده ... حم

  غرة فاذكر دايت ألنفس ... وفيه قصاص جاءت ألهل اجلرائم ويف

 وردة مرتد ففيه استتابة ... بردته زالت عقود العواصم

 ولكنما اإلكراه رافع حكمه ... كذا حيل جاءت لفك التالزم
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 قامت فما من مقاوم  ويف ابطن الرؤاي لتعبري أمرها ... وفتنتها

 تمين جاء رمزا لراقملفا يزيد تنازعا ... كتاب الوأحكامها خ

 وال تتمنوا جاء فيه تواتر ... وأخبار آحاد حجاج لعامل 

 كتاب اعتصام فاعتصم بكتابه ... وسنة خري اخللق عصمة عاصم 

 وخامتة التوحيد طاب ختامها ... مببدئها عطر ومسك خلامت

 التقادم احها ... حلافظ عصر قد مضى يف فجاء كتاب جامع من صح

 لصحيحه ... وحسبك ابإلمجاع يف مدح حازم  أتى يف البخاري مدحه

 أصح كتاب بعد تنزيل ربنا ... وانهيك ابلتفضيل فاجأر لراحم

 وقل رحم الرمحن عبدا موحدا ... حترى صحيح القصد سبل العالئم

 ق من كل حازمويف سنة املختار يبدي صحيحها ... إبسناد أهل الصد

 جااب لغامناب خيصه ... على أوجه أتيت عوإان تواخينا كتا 

 عسى هللا يهدينا مجيعا بفضله ... إىل سنة املختار رأس األكارم

 وصلى على املختار أهلل ربنا ... يقارهنا التسليم يف حال دائم

 وآل له والصحب مع تبع هلم ... يقفون آاثرا أتت بدعائم

 مسك اخلوامت وتضعيف عده ... ويف بدئها واخلتم بتكرير ما يبدو 

يف الشرح حسبما قصدته، على النحو الذي يف اخلطبة ذكرته، مستعينا ابهلل وقد آن أن أشرع 
 ومتوكال عليه ومفوضا مجيع أموري إليه، وال حول وال قوة إال ابهلل. 
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 1التاريخ المعتبر في أنباء من غبر  -52

  ـ(  928  ت)ال   م    مح  بد ال مح     حممد     بد ال  
يب احلسن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن األحنف،  أبو عبد هللا حممد بن أ: قال رمحه هللا 

اجلعفي  ابلوالء، البخاري : احلافظ، اإلمام يف علم احلديث، صاحب "اجلامع الصحيح"،  
 ."و"التاريخ

خبراسان، ومدن العراق، واحلجاز،  رحل يف طلب احلديث إىل أكثر حمد  ثي األمصار، وكتب 
ليه أهُلها، واعرتفوا بفضله، وشهدوا بتفرده يف علم ومصر، وقدم بغداد، واجتمع إ والشام،

 .وكان ابُن صاعد إذا ذكره، يقول: الكبُش النطَّاح .الرواية والدراية
  ونقل عنه حممد بن يوسف الف َربري أنه قال: ما وضعُت يف كتاب "الصحيح" حديثًا إال

 .اغتسلُت قبل ذلك، وصليت ركعتني
" لست عشرة سنة، خرَّجته من يست مئة الف  أنه قال: صنفت كتايب "الصحيحوعنه 

 .- َعزَّ َوَجلَّ  -حديث، وجعلته حجًة فيما بيين وبني هللا 
 وقال الفربري: مسع "صحيح البخاري" تسعون الف رجل، فما بقي أحد يرويه غريي. 

وال، سنة أربع وتسعني بعد الصالة، لثالَث عشرَة ليلة خلت من شولد البخاري يوم اجلمعة 
وتويف ليلة السبت، عند صالة العشاء، ليلة عيد الفطر، ودفن يوم الفطر بعد صالة  ومئة، 

َْرَتك  ابلباء املوحدة واخلاء املعجمة والراء الساكنة   -الظهر، سنة ست ومخسني ومئتني خب 
يَف اجلسم، ال وهي قرية من قُرى مسرقند، وكان شيًخا حن والتاء املفتوحة املثناة والكاف،

 .ابلقصريابلطويل وال 
والبخاري : نسبة إىل خبارى، ونسبة البخاري   إىل اجلُْعف ي   هو سعيد بن جعفر اجلُعفي وايل 

بوا إليه.   خراسان، وكان له عليهم الوالء، فُنس 
 

 
األنبياء واتريخ اإلسالم وتراجم أئمته العظام   ملعترب يف أنباء من غرب »وهو كتاب جامع لتاريخ التاريخ ا  1

 3/150إىل مبتدأ القرن العاشر اهلجري«
 م   2011 -ه   1431الناشر: دار النوادر، سوراي. الطبعة: األوىل، 
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 1طبقات المفسرين   -53

  ـ( 945 تحممد            محد  مشس الد   الداوو ي ) 
بن املغرية بن بردزبة اإلمام أبو عبد هللا البخاري  حممد بن إمساعيل بن إبراهيم " قال رمحه هللا: 

 اجلعفي موالهم . 
احلافظ العلم، صاحب »الصحيح« وإمام هذا الشأن، واملعول على صحيحه يف أقطار 

 البلدان.
عد الصالة لثالث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعني ومائتني ولد يوم اجلمعة ب

حدة وسكن الزاي املعجمة وفتح الباء املوحدة بعدها هاء،  ى، وبردزبة: بفتح الباء املو ببخار 
هذا هو املشهور يف ضبطه، وبه جزم ابن ماكوال، ومعناها ابلفارسية الزارع. وكان فارسيا على  

جده املغرية على يد اليمان اجلعفي وايل خبارى، فنسب إليه نسبة  دين قومه، مث أسلم والد 
 قيل له اجلعفي لذلك.والء، و 
لد البخاري، فقال ابن حبان يف الطبقة الرابعة من كتاب الثقات: إمساعيل بن إبراهيم وأما وا

 البخاري، يروى عن محاد بن زيد، ومالك، روى عنه العراقيون.

يخ الكبري«: إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية، مسع من مالك، وقال البخاري يف كتاب »التار 
مساعيل وحممد صغري، فنشأ يف حجر أمه، مث  د، وصحب ابن املبارك، ومات إومحاد بن زي

حج مع أمه وأخيه أمحد، وكان أسن منه، فأقام هو مبكة جماورا يطلب العلم، ورجع أخوه إىل  
 خبارى فمات هبا. 

محد بن حنبل، وحممد بن عبد هللا األنصاري، ومكي  بن إبراهيم، روى البخاري عن: اإلمام أ
د بن حيىي، وعلي بن عباس،  م الن بيل، وعبيد هللا بن مو وأيب عاص سى، وأيب نعيم، وخال 

 وعصام بن خالد، وآدم بن أيب إايس، وقتيبة، وخلق.

 
 108-104/ 2طبقات املفسرين للداوودي 1

 بريوت  -العلمية الناشر: دار الكتب  
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لبزار وعبيد هللا  وروى عنه: مسلم، والرتمذي، والنسائي، وأبو بكر بن أيب الدنيا، وأبو بكر ا
 بن واصل، والفربري وخلق سواهم.

 حممد بن إمساعيل البخاري: كيف كان  أيب حامت: قلت أليب عبد هللا قال أبو جعفر حممد بن
 بدء أمرك يف طلب احلديث؟ قال: أهلمت حفظ احلديث وأان يف الكت اب ويل
 الد اخلي  وغريه.  عشر سنني أو أقل، مث خرجت من الكت اب بعد العشر فجعلت أختلف إىل

 كيع، وعرفت كالم هؤالء. فلما طعنت يف ست عشرة سنة، حفظت كتب ابن املبارك وو 
 طعنت يف مثان عشرة، جعلت أصن ف قضااي الصحابة والتابعني  فلما

وأقاويلهم، وصنفت »كتاب التاريخ« إذ ذاك عند قرب رسول هللا صل ى هللا عليه وسلم، وقل  
 وله عندي قصة، إال أين كرهت تطويل الكتاب.اسم يف التاريخ إال 

هاء ستمائة ألف  هذا الكتاب يعين الصحيح من ز وروي عن البخاري أنه قال: أخرجت 
 حديث.

وقال الفربري : قال يل البخاري: ما وضعت يف كتاب الصحيح حديثا إال اغتسلت قبل 
 ذلك، وصليت ركعتني.

لري، ومسلم بنيسابور، والدارمي بسمرقند، وقال بندار: حفاظ الدنيا أربعة، أبو زرعة اب
 والبخاري ببخارى. 

 قال: الكبش النطاح.ابن صاعد إذا ذكر البخاري،  قال ابن عدي: كان
وللبخاري من املؤلفات »اجلامع الصحيح« قال الفربري: مسعه منه تسعون ألفا وأنه مل يبق من  

خر بعده بتسع سنني أبو طلحة  يرويه غريي، وهذا اإلطالق منه حبسب ما علم، وإال فقد أت
ه: ابن  ة تسع وعشرين وثالمثائة، قالمنصور بن حممد بن علي البزدوي ، وكانت وفاته سن 

 ماكوال. 
وروى »اجلامع« أيضا، إبراهيم بن معقل النفسي، إال قطعة من آخره رواها ابإلجازة، وكذلك  

 محاد بن شاكر الن سوي . 
ن بشر الفربري  لكتاب »اجلامع الصحيح« عن ورواية حممد بن يوسف بن مطر بن صاحل ب

 يف هذه األعصار وما قبلها. عيل البخاري، هي اليت اتصلت اإلمام أيب عبد هللا حممد بن إمسا
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وللبخاري غري ذلك من املصنفات »كتاب األدب« يرويه عنه أمحد بن حممد بن اجلليل 
 ابجليم البزار. 

ءة خلف اإلمام« يرويهما عنه حممود بن  وكتاب »رفع اليدين يف الصالة« وكتاب »القرا
 خارى. إسحاق اخلزاعي، وهو آخر من حدث عنه بب

 رويه عنه حممد بن دلويه الوراق.وكتاب »بر الوالدين« ي
وكتاب »التاريخ الكبري« يرويه أبو أمحد حممد بن سليمان بن فارس، وأبو احلسن حممد بن  

 سهل الفسوي، وغريمها.
وكتاب »التاريخ األوسط« يرويه عنه عبد هللا بن أمحد بن عبد السالم ابن زجنويه بن حممد 

 اللباد.
 نه يوسف بن رحيان بن عبد الصمد، والفربري  أيضا. »خلق أفعال العباد« يرويه ع وكتاب 

وكتاب »الضعفاء« يرويه عنه أبو بشر حممد بن أمحد بن محاد الدواليب، وأبو جعفر مسب ح 
 يد، وآدم بن موسى اخلواري، وهذه التصانيف موجودة مروية. بن سع

كبري«، وكتاب ابن طاهر، وكتاب »املسند ال ومن تصانيفه أيضا كتاب »اجلامع الكبري« ذكره
»التفسري الكبري«، ذكره الفربري ، وكتاب »األشربة« ذكره الدارقطين يف »املؤتلف واملختلف«  

 ور اقة، وكتاب »أسامي الصحابة« ذكره أبويف ترمجة كبشة، وكتاب »اهلبة« ذكره 
لعلل« ذكره ابن منده،  القاسم بن منده، وأنه يرويه من طريق ابن فارس عنه، وكتاب »ا

 »الكىن« ذكره احلاكم أبو أمحد، وكتاب »الفوائد« ذكره الرتمذي.وكتاب 
يه وسلم يف وقال اخلطيب عن عبد الواحد بن آدم الط واويسي  قال: رأيت النيب صل ى هللا عل 

النوم، ومعه مجاعة من أصحابه وهو واقف يف موضع، فسل مت عليه، فرد  علي  السالم، 
أنتظر حممد بن إمساعيل، قال فلما كان بعد أايم   ل:وقوفك هنا اي رسول هللا؟ قا فقلت: ما

 بلغين موته، فنظرت، فإذا هو قد مات يف الساعة اليت رأيت فيها النيب صل ى هللا عليه وسلم.
قال مهيب بن سليم: كان ذلك ليلة السبت، ليلة عيد الفطر املبارك، سنة ست ومخسني 

 ثالثة عشر يوما، رمحة هللا عليه.عمره اثنتني وستني سنة، إال  ومائتني، وكانت مدة 
وقال ابن عدي : مسعت عبد القدوس بن عبد اجلبار، يقول: خرج البخاري إىل خرتنك، قرية  

ه هبا أقرابء فنزل عندهم، قال: فسمعته ليلة من الليايل، وقد فرغ من من قرى مسرقند، وكان ل
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بت، فاقبضين إليك. فما  م قد ضاقت علي  األرض مبا رحصالة الليل، يقول يف دعائه: الله
 مت  الشهر حىت قبضه هللا." 

 

 1قالدة النحر في وفيات أعيان الدهر 

  ـ(947  )  و حممد الط ب     بد هللا     محد         خم مة  اهل ج اين احلض م   

البخاري موىل  بردزبة أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بنقال رمحه هللا: 
ني، شيخ اإلسالم، وإمام احملدثني، مصنف »اجلامع الصحيح«، و »التاريخ الكبري«  اجلعفي

ولد سنة أربع وتسعني ومائة يوم اجلمعة بعد الصالة لثالث عشرة ليلة خلت من   وغريمها.
هتم: شوال، ورحل سنة عشر ومائتني فسمع مكي بن إبراهيم، وأاب عاصم النبيل، وخالئق عد

واجلبال والعراق واحلجاز والشام ومصر، وقدم بغداد فاجتمع إليه  ف شيخ، وكتب خبراسان أل
أهلها، وامتحنوه يف جملس حفل مبائة حديث قلبوا متوهنا وأسانيدها، فرد  إسناد كل حديث 

إىل متنه، ومنت كل حديث إىل إسناده، فاعرتفوا بفضله، وشهدوا بتفرده يف علم الدراية  
 .ةوالرواي

ما وضعت يف كتايب »الصحيح« حديثا إال اغتسلت قبل ذلك،  الفربري عنه أنه قال:نقل 
 .وصليت ركعتني

تسعون ألف رجل، فما بقي  -يعين على البخاري-قال الفربري: مسع »صحيح البخاري« 
 .وممن روى عن البخاري أبو عيسى الرتمذي .أحد يرويه عنه غريي

ر من سنة سبع ومخسني العشاء ليلة عيد الفطت صالة وتويف رمحه هللا تعاىل ليلة السب
 ومائتني، ودفن بعد صالة الظهر رمحه هللا تعاىل ونفع به آمني.

 
 2/560قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر     1
 م   2008 -ه   1428جدة. الطبعة: األوىل،   –لناشر: دار املنهاج  ا
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المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صلى اهلل  -54
 1عليه وسلم من صحيح اإلمام البخاري

  ـ( 956حممد     م      محد ال  ريي الشاف   )املتوىف: 
ونفعنا به ويف ذكر شيء   -رضي هللا عنه  -خاري يف ترمجة الب اجمللس األول: قال رمحه هللا 
فإنه كان من أكابر العلماء، واألولياء والصاحلني، وبذكر األولياء والعلماء ، من فضائله

والصحابة تنزل الرمحة، كما تنزل على جمالس العلماء، فإن جمالس العلماء روضة من رايض  
ء، تدخل العصاة مذنبني وينصرفون مغفورا  محة كما ينزل املطر من السمانزل عليهم الر اجلنة، ت

هلم، املالئكة تستغفر هلم، ما داموا جلوسا عندهم، إن هللا تعاىل ينظر إليهم، فيغفر للعامل 
واملستمع واحملب هلم، فكيف ال جتب حمبتهم وإكرامهم، وهللا تعاىل بسببهم ينزل الرمحة على  

ل اخلري والصالح فعليك مبجالسة ليت فيها ذكرهم، وكذا ذكر أه حضر اجملالس اكل من 
العلماء تنتفع ابحلضور عندهم، فإنه من جالس األخيار سلم، ومن جالس األشرار ندم، ومن  

 جالس العلماء غنم، نفعنا هللا هبم يف الدارين. 
 نسب اإلمام البخاري  -

 ولنبدأ بنسبه فنقول: 
 ملغرية بن بردزبة اجلعفي.بن إمساعيل بن إبراهيم بن ا عبد هللا حممدأما نسبه فهو: أبو 

 وجده »بردزبة« كان فارسيا جموسيا على دين قومه، مات ومل يسلم. 
»بردزبة« لفظة خبارية ومعناه ابلعربية: الزارع، وجده املغرية والد »بردزبة« كان جموسيا، ولكنه  

  اري اجلعفي لكون جده املغريةهذا يقال للبخأسلم على يد اليمان اجلعفي واىل خبارى، فل 
 . على يد شخص كان والؤه له مبذهب من يرى أن من أسلم ،أسلم على يد اليماين اجلعفي

 : مل نقف على شيء من أخباره. ر قال شيخ اإلسالم ابن حج، وجده إبراهيم ولد املغرية

 
اجملالس الوعظية يف شرح أحاديث خري الربية صلى هللا عليه وسلم من صحيح اإلمام البخاري 1
لبنان. الطبعة:  –  تب العلمية، بريوتحققه وخرج أحاديثه: أمحد فتحي عبد الرمحن. دار الك1/46

 م ٢٠٠٤ -ه   ١٤٢٥األوىل، 
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ع منهم  حضر األكابر، ومس -رضي هللا عنه  -وأما والده إمساعيل فإنه كان من خيار الناس 
بن زيد، وصحب عبد هللا بن املبارك ومات والبخاري صغري فنشأ يف  كاإلمام مالك، ومحاد

 حجر أمه.
وكانت رضي هللا عنها جمابة الدعوة، ومن كراماهتا: أن البخاري ذهب بصره يف صغره، فرأت 

على ابنك بصره  هذه قد رد هللا أمه يف املنام إبراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم فقال هلا: اي 
 و بكائك، فأصبح وقد رد هللا بصره عليه. بكثرة دعائك أ

ببخارى ابإلمجاع يوم اجلمعة بعد الصالة لثالث عشر ليلة خلت من  -رضي هللا عنه  -ولد 
 مع أمه وأخيه أمحد.  -رضي هللا عنه  -شوال سنة أربع وتسعني ومائه، وحج 

 مناقب البخاري -
رجع أخوه أمحد إىل خبارى فمات  و مبكة يطلب العلم جماورا، و سن منه، فأقام هوكان أخوه أ

وأما حفظة وسيالن ذهنه ففي الغاية والنهاية، نقل عنه وراقه أنه قال: أهلمت حفظ   هبا.
 احلديث وأان يف الكتاب، قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ فقال: عشر سنني أو أقل.

 يت ألف حديث غري صحيح. حديث صحيح، ومائونقل عنه أنه قال: أحفظ مائه ألف  
له حكاية عجيبة تدل على قوة حفظه وهي: أنه ملا دخل بغداد مسع به أصحاب  واتفق

احلديث، فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه فعمدوا إىل مائة حديث فقلبوا متوهنا وأسانيدها،  
عشرة  ر، ودفعوها إىل وجعلوا منت هذا اإلسناد إىل إسناد آخر، وإسناد هذا املنت ملنت آخ

يث، وأمروهم إذا حضروا اجمللس أن يلقوا ذلك على البخاري،  نفس، لكل رجل عشرة أحاد
فلما اجتمعوا وحضر يف اجمللس خلق كثري واطمأن اجمللسبأهله، انتدب رجل من العشرة فسأله 

عن حديث من تلك األحاديث، فقال البخاري: ال أعرفه، فمازال يلقي عليه واحدا بعد  
كان العلماء ممن حضر اجمللس يلتفت بعضهم  لبخاري يقول له: ال أعرفه، فواحد حىت فرغ وا

إىل بعض ويقولون: فهم الرجل، من كان مل يدر القصة يقضي على البخاري ابلعجز والتقصري  
وقلة احلفظ، مث انتدب رجل أيضا من العشرة فسأله عن حديث من تلك األحاديث املقلوبة 

من عشرته، والبخاري يقول  ليه واحدا بعد واحد حىت فرغ فلم يزل يلقي ع فقال: ال أعرفه،
 له: ال أعرفه، مث انتدب الثالث والرابع إىل متام العشرة حىت فرغوا.
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فلما عرف أهنم قد فرغوا، التفت إىل األول فقال: أما حديثك األول فقلت كذا وصوابه كذا،  
  حىت أتى على متام العشرة فردابع على الوالة وحديثك الثاين كذا وصوابه كذا، والثالث والر 

كل سند إىل إسناده، وكل إسناد إىل متنه، وفعل ابآلخرين مثل ذلك، فأقر الناس له ابحلفظ،  
 وأذعنوا له ابلفضل.

فما العجب من رده اخلطأ إىل الصواب، ي قال شيخ اإلسالم ابن حجر: هنا خيضع للبخار 
 . ما ألقوه عليه من مرة واحدة للخطأ على ترتيبفإنه كان حافظا، بل العجب من حفظه 

 ذكر مشايخ البخاري -
وأما مشاخيه الذين كتب عنهم فقد نقل عنه أنه قال: كتبت عن ألف ومثانني نفسا، ليس  

 منهم إال صاحب حديث. 
 ونقل عنه أنه قال: ما قدمت على شيخ إال كان انتفاعه يب أكثر من انتفاعي به.

مائة ألف أو يزيدون،   عنه احلديث فخلق كثريون حنو ؤوا عليه وأخذواوأما اجلماعة الذين قر 
 أو ينقصون، وكان حيضر جملسه أكثر من عشرين ألفا أيخذون عنه. 

 ذكر تعظيم الناس للبخاري
وأما ثناء الناس عليه وتعظيمهم له فقد قال ابن خزمية: »ما حتت أدمي السماء أعلم ابحلديث 

 منه وأحفظ«. 

  ميشي على وجه األرض«. و آية من آايت هللاوقال بعضهم: »ه
 ال له اإلمام مسلم مؤلف الصحيح: »أشهد أنه ليس يف الدنيا مثلك«.وق

وكان مسلم كلما دخل يسلم ويقول: »دعين أقبل رجليك اي طبيب احلديث يف علله، واي  
 أستاذ األستاذين، واي سيد احملدثني«.

 مة« . هللا زين هذه األوقال أبو عيسي الرتمذي: »مل أر مثله جعله 
 د: »وددت أن لو كنت شعرة يف جسد حممد بن إمساعيل«.وقال عبد هللا بن محا

 :  وحكي أن أهل بغداد كتبوا إىل البخاري كتااب يثنون عليه فيه ومن مجلته
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 املسلمون خبري ما بقيت هلم ... وليس بعدك خري حني تفتقد
ين القرطاس، ونفذت  أتخر عن عصره لفقال احلاكم: »ولوفتحنا ابب الثناء عليه ممن  

 فذاك حبر ال ساحل له«. األنفاس، 
 رحلته يف طلب احلديث -

وأما رحلته ألجل أخذ العلم واحلديث من العلماء فقد رحل رحالت واسعات، وكتب عن 
شيوخ متوافرات، وافية متكاثرات، ونقل عنه أنه قال: »دخلت إىل الشام ومصر واجلزيرة وإىل 

دخلت إىل الكوفة وبغداد مع  حلجاز ستة أعوام، ال أحصي كممرات، وأقمت اب البصرة أربع
 احملدثني«.

 كتابه الصحيح وسبب أتليفه  -
وأما كتابة الصحيح فليس بعد القرآن كتاب أصح منه، وهو أصح من صحيح مسلم على  

ه  صلى هللا علي -الصحيح، وامسه »اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا 
 .- عنه  رضي هللا -وأايمه« كذا مساه هو وسننه  -وسلم 

وروي عنه أنه قال: »صنفت كتاب الصحيح يف ستة عشر سنة، وخرجت من ستمائة ألف  
 حديث، وجعلته حجة بيين وبني هللا عز وجل. 

يف  -صلى هللا عليه وسلم  -وسبب تصنيفه هلذا الكتاب ما نقل عنه أنه قال: »رأيت النيب 
فسألت بعض املعربين فقال: أنت ه وبيدي مروحة أذب هبا عنه، ين واقف بني يدياملنام كأ

فهو الذي محلين على إخراج   -صلى هللا عليه وسلم  -تذب الكذب عن حديثه  
 . الصحيح«

ونقل عنه أنه قال: »ما وضعت يف كتايب هذا حديثا إال اغتسلت قبل ذلك وصليت 
 ركعتني«.

 ف املقام.الغسل مباء زمزم، والصالة خل مبكة املشرفة، و قيل: كان تصنيفه هلذا الكتاب 
 وقيل: كان ابملدينة الشريفة، وترجم أبوابه يف الروضة املباركة، وصلى لكل ترمجة ركعتني.

أنه قال: »أقمت ابلبصرة مخس   -رضي هللا عنه  -وله تصانيف كثرية غري الصحيح نقل عنه 
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صرة، قال: وأان أرجو أن  من مكة إىل الب سنني مع كتيب، أصنف وأحج يف كل سنة، وأرجع
 يبارك للمسلمني يف هذه املصنفات« ولقد ابرك هللا فيها.  هللا
 زهده وورعه وفضله -

 وأما سريته ومناقبه ومشائله وفضائله وزهده وروعة فكثرية كلت الكتاب عن حصرها. 
 يف ملبوسه.فجعله  -صلى هللا عليه وسلم  -قيل: إنه كان عنده شيء من شعرات النيب 

تحدث ابلنعمة: »إين ألرجو أن ألقى هللا وال حياسبين أين فضائله: أنه قال على سبيل الومن 
 اغتبت أحد من هذه األمة«.

 -عليه السالم  -امسع واتعظ اي من يغتاب الناس وميزق أعراضهم: »أوحى هللا إىل موسى 
أول من مصرا عليها فهو من مات اتئبا من الغيبة، فهو آخر من يدخل اجلنة، ومن مات 

 يدخل النار«. 
 احلديث: »من كف لسانه عن أعراض الناس قال هللا عثرته يوم القيامة«. وجاء يف

أنه مر يوما مبوضع فوقع مغشيا عليه فحل  -رضي هللا عنه  -وحكي عن داود الطائي 
ذكرت إلىمنزله فلما أفاق سئل عن ذلك فقال: »ذكرت أين اغتبت رجال يف هذا املوضع، ف

 ي بني يدي هللا تعاىل«.مطالبته إاي
بعضهم: »الغيبة فاكهة الفقراء، وضيافة الفساق، وبساتني امللوك، ومراتع النساء، ومزابل  قال

 األتقياء«.
وقال حامت األصم: »املغتاب والنمام قردا أهل النار، والكذب كلب أهل النار، واحلاسد 

 خنزير أهل النار«. 
ى رمادا، فسأله  ليس ويف يده عسال، ويف األخر رأى إب -السالم عليه  -وحكي: أن عيسي 

عن ذلك فقال: العسل أجعله يف شفاه املغتابني، والرماد أجعله يف وجوه األيتام، حىت يرمدوا 
 فيستقذرهم الناس فال يفعلون معهم خريا.

يل درمها من  ومنها: أن والده إمساعيل كان كثري املال، نقل عن والده أنه قال: ال أعلم يف ما
مات والده إمساعيل انتقل املال إليه، فكان يعطيه مضاربة،  م، وال درمها من شبهة، فلما حرا

فقطع له غرمي مخسة وعشرين ألفا، فقالوا له: استعن عليه ابلوايل، فقال: لن أبيع ديين 
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 بدنياي، مث صاحل غرميه على أن يعطيه كل شهر عشرة دراهم، وذهب ذلك املال كله.
إليه التجار آخر النهار وطلبوها منه  بضاعة وكانت مطلوبة، فجاءت  إليه بعض عماله ومحل

بربح مخسة آالف درهم فردهم، فقال هلم: انصرفوا الليلة، فجاءه من الغد جتارا آخرون فطلبوا 
منه البضاعة تربح عشرة آالف درهم، فردهم وقال: إين نويت البارحة أن أدفع إىل األولني، 

 م. ييت ودفعها إليهفال أغري ن
تغل كل شهر مخسمائة درهم فأنفقها يف الطلب، وما عند هللا  ونقل عنه أنه قال: كنت اس

 خري وأبقى . 
ومع كثرة هذا املال كان أييت عليه هنار ال أيكل فيه، وكان أحياان أيكل لوزتني أو ثالاث، وكان  

 -عنه  رضي هللا -طلبه العلم مع سعة ماله يتصدق مباله على الفقراء.
ه أنه قال: ما أشريت من حني ولدت من أحد بدرهم علم مع سعة هذا املال نقل عنوطلبه ال

وال بعت أحدا شيئا، فسئل عن الورق الذي يكتب فيه واحلرب فقال: كنت أوكل أنساان  
 يشرتي يل، فكيف ال يكون وليا. 

 زهد البخاري -
ما معه من مال، اجلوع مع كثرة  وقد زهد يف الدنيا وآثر غريه على نفسه، وصرب على شدة

 المات األولياء. وكل هذا من ع
قال إبراهيم بن أدهم لرجل: أحتب أن تكون هلل وليا؟ قال: نعم، قال: ال ترغب يف شيء من 

 الدنيا واآلخرة، وفرغ نفسك هلل، وأقبل عليه بوجهك ليقبل عليك ويواليك.
ي عن عتبة الغالم أنه  ال تكلف، كما حكبل كثري من أولياء هللا أيتيهم رزقهم من غري تعب و 

ه أن يهب له ثالث خصال يف دار الدنيا، دعا أن مين عليه بصوت حزين، ودمع دعا رب
غزير، وطعام من غري تكلف، فكان إذا قرأ بكى وأبكى، وكانت دموعه جارية دهره، وكان  

 أيوي إىل منزله فيصيب قوته، وال يدري من أين أيتيه. 
يف منقاره بصلة فألقاها قدرا فاشتهت بصال فجاء طائر دوية كانت تطبخ وحكي أن رابعة الع

 إليها. 
 وقف يصلي فلسعه زنبور سبع عشرة مرة، ومل يقطع صالته.  ومنها: أنه 
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 وفاة البخاري وما ظهر من الكرامات عند وفاته
ليلة السبت ليلة عيد الفطر، سنة ست ومخسني ومائتني،   -رضي هللا عنه  -وكانت وفاته 

: أنه كان حنيف اجلسم، ليس ابلطويل وال نة إال ثالثة عشر يوما وصفتهعناثنني وستني س
 ابلقصري وحق أن ينشد فيه.

 تراه من الذكاء حنيف اجلسم ... عليه من توقده دليل
 إذا كان الفىت ضخم املعال... فليس يضريه اجلسد الضئيل 

قربه أيخذون الرتاب  الناس أتيت إىل وملا دفن فاح من تراب قربه رائحة طيبة كاملسك، وكان
ربك به ولشمه، حىت ظهرت احلفرة للناس، ومل يكن يقدر على حفظ القرب ابحلراس  منه للت

فنصبوا على القرب أخشااب مشبكة منعوا الناس هبا من الوصول إىل قربه، فكانت الناس أتخذ  
اعت يف ة، حىت توارت وشالرتاب واحلصيات من حوايل القرب، دامت تلك الرائحة أايما كثري 

يبعد أن تكون هذه الرائحة رائحة صيامه الذي صامه يف احلياة وأخفاه   مجيع تلك البالد، وال
 عن الناس، فأظهره هللا هلم بعد موته، إظهارا لفضله وعظيم منزلته عنده. 

قال العالمة ابن رجب يف »اللطائف« : ريح الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك فكلما 
دفن عبد هللا بن غالب كان يفوح من تراب   خفائه فاح رحيه، مث قال: ملاتهد صاحبه على إاج

قربه رائحة املسك، فرؤي يف النوم فسئل عن تلك الرائحة اليت توجد من قربه؟ فقال: تلك 
 رائحة التالوة والظمأ، وهلل در من قال:

 ه  وكامت احلب يوم البني منهتك ... وصاحب الوجد ال ختفى سرائر 
عليهم، ما أسر أحد سريرة إال ألبسهاهلل رداءها  قون أحواهلم، وريح الصدق ينممل ينم الصاد

 عالنية، وما أحسن قول القائل:
 كم أكتم حبكم عن األغياري ... والدمع يذيع يف اهلوى أسراري 

 كم أسرتكم هتكتموا أستاري
 ... من خيفي يف اهلوى هليب النار 

النوم، ومعه مجاعة  يف  -صلى هللا عليه وسلم  - ليلة موته النيبوقيل: إن بعض العلماء رأي 
من أصحابه، وهو واقف يف موضع قال: فسلمت عليه، وقلت: اي رسول هللا ما وقوفك  
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 هاهنا قال: انتظر حممد بن إمساعيل.
يف املنام فقال يل: أين تريد؟   -صلى هللا عليه وسلم  -ونقل عن الفربري أنه قال: رأيت النيب 

 قرأه مين السالم.بن إمساعيل البخاري، فقال: اقلت: أريد حممد ف
صلى هللا عليه   -وقال أبو زيد املروزي الفقيه: كنت انئما بني الركن واملقام، فرأيت النيب 

يف املنام: فقال: اي أاب زيد إىل ميت تدرس الفقه وال تدرس كتايب؟ فقلت: اي رسول  -وسلم 
 ابن إمساعيل.هللا وما كتابك؟ فقال: جامع 

ن أيب مجرة املالكي نفعنا هللا بربكاته: قال يل من لقيته من  ال اإلمام القدوة أبو حممد بوق
العارفني عن من لقي من السادة املقر هلم ابلفضل: أن صحيح البخاري ما قريء يف شدة إال  

 فرجت، وال ركب به يف مركب فغرق.
 هللا.  وحكي: أنه قريء مرة يف محص لرفع البالء فرفعه

ث مع املكرر سبعة أالف ومائتان ومخس وسبعون  يف صحيح البخاري من األحادي ومجلة ما
 حديثا كما جزم به ابن الصالح، وإبسقاط املكرر أربعة آالف حديث علىما قي .

 وأرضاه:  -رضي هللا عنه  -ومن شعره  -
 اغتنم يف الفراغ فضل الركوع ... فعسي أن يكون موتك بغتة

 . ذهبت نفسه صحيحة فلتنه ت من غري سقم ..كم صحيح رأي
، رفع هللا ذكره الشريف وقد فعل، وجعل له لسان  -رضي هللا عنه  -م له من الكرامات وك

 صدق يف اآلخرين وقد جعل.
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 1لواقح األنوار في طبقات األخيار   -55

 ه(973)ت   بد الو اب     محد        الش  اين
 تعالی  ي هللا تعالی عنه، كان رضي هللاقال رمحه هللا: ومنهم حممد بن إمساعيل البخاري رض

عنه من العلماء العاملني، تستنزل الرمحة عند ذكره، كان صائم الدهر، وجاع حىت انتهى أكله 
أربع  إىل مترة أو لوزة ورعا من هللا تعاىل يف تردده إىل اخلالء. ولد رضي هللا عنه يف خباری سنة 

، ودفن خبرتنك  الفطر سنة ست ومخسني ومائتنيوتسعني ومائة، وتويف رضي هللا عنه ليلة عيد 
 .قرية على فرسخني من مسرقند

وكان رضي هللا عنه، يقول: املادح والذام من الناس عندي سواء وكان يقول: أرجو أن ألقى  
عه قط، وكان ورعا زاهدا كان  اشرتى شيئا وال اب ا يطالبين أين اغتبت أحدا. ومهللا تعاىل وال

  مث  أحاديث،ب مرة يقدح الزاند ويسرج ويكت ا قام يف الليل حنو العشرينينام يف الظالم، ورمب
يضع رأسه، وكان يصلي كل ليلة آخر الليل ثالث عشرة ركعة يوتر بواحدة منها، وكان يصلي 
أبصحابه يف ليايل رمضان كل ليلة بثلث القرآن وخيتم كل ثالث ويقول : عند كل ختم دعوة  

را هلل عز وجل، وكان رضي  حيح إال وصلی عقبه ركعتني شكجمابة، وما وضع حديثا يف الص
ما أعلم من مايل درمها حراما وال ه لكونه حالال، وكان أبوه يقول: مال أبي هللا عنه أيكل من

 شبهة، ومناقبه كثرية مشهورة، رضي هللا تعالی عنه. 

 

 2لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح   -56

  ـ(  1052)ت الد  وي  بد احلق    س ف الد      س د هللا
مد بن إمساعيل البخاري: هو أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن محه هللا: حمقال ر 

املغرية اجلعفي البخاري، وإمنا قيل له اجلعفي ألن املغرية أاب جده كان جموسيا أسلم على يد 
 

 83لواقح األنوار يف طبقات األخيار ص    1
 10/261ملعات التنقيح يف شرح مشكاة املصابيح    2

 م  ٢٠١٤ -ه    ١٤٣٥الطبعة: األوىل،    -سوراي   –الناشر: دار النوادر، دمشق  
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وجعفي أبو قبيلة من   ميان البخاري وهو اجلعفي وايل خباري فنسب إليه حيث أسلمعلى يده،
سعد والنسبة إليه كذلك، ولد يوم اجلمعة لثالث عشرة ليلة خلت من  وهو جعفي بناليمن، 

شوال سنة أربع وتسعني ومئة، وتويف ليلة الفطر سنة ست ومخسني ومئتني، وعمره اثنتان  
ث، وستون سنة إال ثالث عشر يوما، ومل يعقب ولدا ذكرا، والبخاري اإلمام يف علم احلدي

مصار، وكتب خبراسان واجلبال والعراق واحلجاز ع حمدثي األرحل يف طلب العلم إىل مجي
والشام ومصر، وأخذ احلديث عن املشايخ احلفاظ منهم: مكي بن إبراهيم البلخي وعبيد هللا  

بن موسى العبسي وأبو عاصم الشيباين وعلي بن املديين وأمحد بن حنبل وحيىي بن معني  
خذ عنه احلديث خلق كثري يف كل األئمة، وأ لزبري احلميدي وغري هؤالء منوعبد هللا ابن ا

 بلدة حدث هبا. 
(: مسع كتاب البخاري منه تسعون ألف رجل، فما بقي أحد يروي عنه  ١قال الفربري )

 غريي، ورد على املشايخ وله إحدى عشرة سنة وطلب العلم وله عشر سنني.
ضعت فيه  زهاء ست مئة ألف حديث، وما و قال البخاري: خرجت كتايب "الصحيح" من 

ثا إال صليت ركعتني، وقال: أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئيت ألف حديث غري حدي
صحيح، ومجلة ما يف كتابه "الصحيح" سبعة آالف ومئتان ومخسة وسبعون حديثا 

ابألحاديث املكررة، وقيل: إهنا إبسقاط املكررة أربعة آالف حديث، و"صحيح مسلم" أيضا 
ف الكتاب يف ستة عشر سنة، وقدم البخاري ملكررة، وصنو أربعة آالف حديث إبسقاط احن

بغداد فسمع به أصحاب احلديث واجتمعوا وعمدوا إىل مئة حديث فقلبوا متوهنا وأسانيدها،  
وجعلوا منت هذا اإلسناد إلسنادآخر، وإسناد هذا املنت ملنت آخر، ودفعوها إىل عشرة أنفس 

على البخاري، فحضر   لس أن يلقواديث، وأمروهم إذا حضروا اجمللكل رجل عشرة أحا
اجمللس مجاعة من أصحاب احلديث، فلما اطمأن اجمللس أبهله انتدب إليه رجل من العشرة 

فسأله عن حديث من تلك األحاديث فقال: ال أعرفه، فسأله عن آخر فقال: ال أعرفه حىت 
ا غريهم ه عارف، وأما العلماء فعرفوا إبنكاره أن فرغ من العشرة والبخاري يقول: ال أعرفه، فأم

فلم يعرفوا ذلك منه، مث انتدب إليه رجل آخر من العشرة فكان حاله معه كذلك، مث انتدب  
آخر إىل متام العشرة، والبخاري ال يزيدهم على قوله: ال أعرفه، فلما فرغوا التفت إىل األول 
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 ، فرد كل منتذا على النسق إىل آخر العشرةمنهم فقال: أما حديثك األول فكذا، والثاين ك
إىل إسناده وكل إسناد إىل متنه، مث فعل ابلباقني مثل ذلك، فأقر له الناس ابحلفظ وأذعنوا له  

 ابلفضل. 
قال أبو مصعب أمحد بن بكر املديين: حممد بن إمساعيل أفقه عندان وأبصر من أمحد بن  

نظرت أبو مصعب: لو أدركت مالكا و  حنبل، فقال رجل من جلسائه: جاوزت احلد، فقال
 هه ووجه حممد بن إمساعيل البخاري لقلت كالمها واحد يف الفقه واحلديث.إىل وج

وقال أمحد بن حنبل: ما أخرجت خراسان مثل حممد بن إمساعيل، وقال: انتهى احلفظ إىل 
 أربعة من أهل خراسان وذكر منهم البخاري. 

ء،  ل على النسااعيل على العلماء كفضل الرجاوقال رجاء بن مرجئ: فضل حممد بن إمس
 فقال له رجل: اي أاب حممد كل ذلك؟ ! فقال: هو آية من آايت هللا ميشي على ظهر األرض.
قال حممد بن إسحاق: ما رأيت حتت أدمي هذه السماء أعلم ابحلديث من حممد ابن إمساعيل 

 البخاري.

حممد بن  د بن الذهلي وايل خباري إىل  وقال أبو سعيد بن منري: بعث األمري خالد بن أمح
اعيل البخاري أن امحل إيل كتاب "اجلامع" و"التاريخ" ألمسع منك، فقال لرسوله: أان ال  إمس

أذل العلم وال أمحله إىل أبواب الناس، فإن كان لك إيل شيء حاجة فاحضر يف مسجدي أو 
ليكون يل عذر عند هللا   يف داري، وإن مل يعجبك هذا مين فأنت سلطان فامنعين من اجمللس

: "من سئل عن علم  -صلى هللا عليه وسلم-ين ال أكتم العلم لقول النيب القيامة، فإيوم 
 فكتمه أجلم بلجام من انر".

وقال غريه: إن سبب مفارقة البخاري خبارى أن خالدا سأله أن حيضر منزله فيقرأ "اجلامع" 
ه ال حيضره فراسله أن يعقد جملسا ألوالدو"التاريخ" على أوالده، فامتنع عن احلضور عنده 

غريهم فامتنع عن ذلك أيضا وقال: ال يسعين أن أخص ابلسماع قوما دون قوم، فاستعان  
لد، فدعا عليهم البخاري  خالد بعلماء خبارى عليه حىت تكلموا يف مذهبه فنفاه عن الب

 ووقعوا بعد زمن يسري يف البالاي.  فاستجيب له
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صلى هللا عليه -يت النيب واملقام فرأروزي: كنت انئما بني الركن وقال حممد بن أمحد امل
يف املنام، فقال يل: "اي أاب زيد إىل مىت تدرس كتاب الشافعي وال تدرس كتايب؟ "   -وسلم

 فقلت: اي رسول هللا! وما كتابك؟ قال: "جامع حممد بن إمساعيل البخاري".
إمساعيل  يف املنام وحممد بن -يه وسلمصلى هللا عل -وقال النجم بن الفضل: رأيت النيب 

إذا خطا خطوة خيطو حممد ويضع قدمه على  -صلى هللا عليه وسلم-فه، فكان النيب خل 
 ويتبع أثره.  -صلى هللا عليه وسلم-خطوة النيب 

يف النوم ومعه  -صلى هللا عليه وسلم-وقال عبد الواحد بن آدم الطواويسي: رأيت النيب 
، فقلت: ما وقوفك فرد السالم اقف يف موضع ذكره فسلمت عليهمجاعة من أصحابه وهو و 

اي رسول هللا؟ فقال: "أنتظر حممد بن إمساعيل البخاري" فلما كان بعد أايم بلغنا موته فنظران  
 فيها.  -صلى هللا عليه وسلم-فإذا هو قد مات يف تلك الساعة اليت رأيت النيب 

 

 1ي الفوائد الدّراري في ترجمةِاإلمام البخار  -57

 (  ـ1162)ت ا ي     بد اهل ال ج وين  مسا       حممد
"بسم هللا الرمحن الرحيم وبه نستعني. احلمُد هلل العامل جبميع األشياء مجلة  قال رمحه هللا: 

راط املستقيم فال يضل  من سلكه سبيالً، والصَّالة والسَّالم على   وتفصياًل، اهلاد ي إىل الص  
به، ما  ياًل، وعلى إخوانه  النَّبيني، وآله وأصحاللخلق كافَّة وُمرشداً وَدل نبينا حممَّد املرسل  رمحةً 

  .دام التاريُخ مبعرفة األنساب  واألحوال  كفيالً 
  :أمَّا بعدُ 

  :فيقول العبُد الفقري إىل مواله الفتاح، إمساعيل الَعْجلوين بن حممد جرَّاح
اإلمام البخاري  ان أن أفرَد برسالٍة ترمجَة قد التمَس مين بعُض أرابب الفضل  من أصدقاء اإلخو 

 
 يف ترمجة اإلمام البخاري  الفوائد الدراري  1

 3دمشق الطبعة :  1440اتريخ النشر :   -مال املتحد دار النشر : دار الك
 احملقق : مقابلة وضبط حممد توفيق تكله
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اين _، فأجبُته لسؤاله، منفذاً آلماله؛ لتكون َمرجعاً عند االحتياج  _ عليه رمحُة املليك الدَّ 
  .إليها؛ لسهولة  األخذ  مما لديها، وألنَّه عند ذكر الصَّاحلني، تنزُل الرمحة من رب   العاملني

ين بن الَعريب: أنه قال يف كتابه  لكبري سيدي الشيخ حميي الد   فقد روينا بسندان إىل العارف  ا
ذكر  الصَّاحلني  عند :جاء يف بعض  اآلاثر: (الد ر  ي يف مناقب ذي الن ون املصري)الكوكب 
، قال: ألنَّ ذكرهم من ذكر  هللا، وهم الَّذين إذا رؤوا ذكَر هللا تعاىل؛ كما صحَّ عن تنزُل الرَّمحة

يدوا َن إال به، وال يضافون إال إليه؛ إذ هم عب عليه وسلم، فهم ال يذكرو النيب   صلى هللا
، الذين عبدوا هللا على الص  دق واإلخالص، فأصَبحوا ال يُعرفون إال به، وال   االختصاص 

  .يُقصدون إال من الباب األول
لفوائد، اليت هي  ايف مولده ، وبدء  أمره ، ونشأته ، ويف بيان نسبه  ونسبته ، إىل غري ذلك من 

ملناسبٍة واستطراٍد، فعليك بتحصيل  وقد يذكر يف كل   فصٍل ممَّا ليس منه  ئد.كُدرر الفوا
 الفائدة وجتنب االنتقاد، فنقول: 

هو اإلماُم، احملد  ث، بل املسنُد، احلجَّة، بل احلاكم حافُظ اإلسالم، ذروُة اجلهابذة  الن قاد  
ديث، احلافُظ الذي ال تغيُب  وطبيُب علله  يف القدمي  واحلاألعالم، شيُخ الس نة واحلديث، 

دة، والضَّابط الذي استوْت عندُه الطَّارفة والتَّالدة: أبو عبد هللا حممَّد بن إمساعيل  لديه الشَّار 
غرية _ بضم امليم، وقد تكسر، وابلغني املعجمة املكسورة فمثناة  

ُ
أيب احلسن بن إبراهيم بن امل

 تح املوحدة أوله، وقد تكسر، وبسكون الراء،أتنيث _ ابن بَ ْرد ْزبة _ بفحتتية فراء فهاء  
 فكسر الدال املهملة، فسكون الزاي، فموحدة بعدها اتء أتنيث، على املشهور  يف ضبطه  _.  

وعبارة التاج الس بكي يف )طبقاته(: بَ ْرد ْزبَه _ بفتح الباء املوحدة، بعدها راء ساكنة، مث دال  
موحدة  ة مفتوحة، مث هاء _ ابن بَذ ْذب ه _ بباء ، مث زاي ساكنة، مث ابء موحدمكسورة مهملة

مفتوحة، مث ذال معجمة مكسورة، مث ذال اثنية معجمة ساكنة، مث ابء موحدة مكسورة، مث  
هاء _ هذا ما كنَّا نسمُعه من الشيخ اإلمام  الوالد، وقيل بدل: بردزبة؛ األحرف، وقيل غري 

 ذلك، انتهت.  
بة، وعليه فال تعر ض  أنَّ بَذ ْذبة _ بذالني _ جتعل بدل: بردز   بقوله: )وقيل بدل ...إخل(:وأرادَ 

 لذكر والد بردزبة.  
ولعلَّه أشار بقوله: )وقيل غري ذلك(، إىل ما ذكره ابُن خل  كان؛ فإنه قال: وقد اختلَف يف 
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راء، وكسر الذال املعجمة،  اسم جد  ه، فقيل: إنه يَ ْرذ به _ بفتح املثناة من حتتها، وسكون ال
نصر بُن ماكوال يف كتاب )اإلكمال(: هو   عدها ابء موحدة، مث هاء ساكنة _، وقال أبو وب

 ابُن زذزبه _ بزاي، فذال معجمة، فزاي، فباء موحدة، وهاء _، انتهى.  
مث قال: ووجدتُه يف موضع آخر عوض يرذبة: األحنف، ولعلَّ يرذبة كان أحنف الرجل، 

اري( عن ن نقَل ابُن امللق  ن يف )توضيحه شرح البخا رأيُته يف ابن خل  كان. لكانتهى، هكذ
ابن خل  كان خالفه؛ فإنه قال: ابن يَ ْزد ْزبه _ بفتح املثناة التحتية أوله، مث زاي ساكنة، مث دال  

مهملة مكسورة، مث زاي، مث ابء موحدة، مث هاء _، ويقال: بردزبه _ مبوحدة أوله بدل  
عضهم، مث نقل  ألول _، كذا ضبطَه أوالً ابن خل  كان عن بمث راء مهملة، والباقي مثل ااملثناة، 

 الثاين عن ابن  ماكوال، انتهى.  
مث رأيُته يف نسٍخ من ابن خل  كان كما نقل ابُن امللق  ن، فُنسخ ابن خل  كان خمتلفة، ولعلَّ املعوَّل  

 عليه ما نقله ابُن امللق  ن عنه.  
ضبطَه بفتح املوحدة، مث راء ساكنة، فدال  ُن حجر يف )املقدمة( بعد أن  وقال احلافظ اب

هملة مكسورة، فزاي ساكنة، فموحدة، فهاء أتنيث، قال: وبه جزَم ابُن ماكوال، مث قال:  م
 وبردزبة ابلفارسيَّة: الزرَّاع، كذا تقوله أهُل خبارى، ومات بردزبة على دين  قومه؛ يعين: جموسيًّا.  

ابلعربية  : ابن ماكوال _: هو ابلبخاريَّة، ومعناه لقن يف )التوضيح(: قال _ أعينوقال ابن امل
الزرَّاع، وقال ابُن دحية: قال يل أهُل خراسان بعد أن مل يعرفوا معىن هذه اللَّفظة: يقال 

للفالحني ابلفارسية: بْرز كْر _ بباء موحدة، مث راء ساكنة، مث زاي مكسورة، مث كاف غري 
يل: إنَّه  من سكن البادية، زرَّاعاً كان أو غريه، وقاء ساكنة _، وهو لقٌب لكل   صافية، مث ر 

 املغريُة بن األحنف. انتهى. 
 وعليه: فيكون يف والد  املغرية خالٌف، هل هو األحنُف، أو بردزبة.  

وعلى ما تقدَّم عن ابن خل  كان، فهما شيءٌ واحٌد، واألحنُف لقب بردزبة؛ يعين: أو بزدبة أو  
 يزدبة، فالكل مبعىن، فتأمل. 

جلُعف ي وايل خبارى، فنسَب إليه نسبة والٍء؛ عمالً  وأسلم املغريُة بن بردزبه على يد مياٍن ا
: اجلعفي؛ لكون  مبذهب  من يَرى أنَّ من أسلَم على يده  شخٌص كان والؤه له، فقيل للبخاري  

  اجليم، وسكون العني املهملة، جد  ه األعلى أسلم على يد  اجلُْعفي املذكور، وهو _ بضم 
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 الزين العرَاقي يف )ألفيته( بقوله:   وابلفاء، فياء النسبة  _، وإىل ذلك أشارَ 
ا إىل القبْيل  يُ ْنَسُب َمْوىل عَتاقٍة وهَذا األغَلُب    ورمبَّ

 أو لَوالء  احل ْلف  كالتَّيمي   مالٍك أو للد  ين كاجلُْعفي                               
د    قال ن املك  ي الص   شرح املشكاة( البن حجر يقي يف )شرح أذكار النَّووي( نقالً عن )ابُن عالَّ

اهليتمي: اجلُعفي، موالهم والء إسالٍم، على مذهب من يَرى أنَّ من أسلَم على يد  شخٍص  
وايل كان والؤُه له، وذلك ألنَّ جدَّه املغرية كان جموسيًّا، فأسلَم على يد اليمان  اجلُْعفي 

هَم من قال: إنَّه اسُم بلٍد،  بن سعد العشرية( أيب قبيلٍة من اليمن ، وو خبارى، نسبًة ل  )جعفي 
ه من قول ايقوت احلموي يف كتابه )معجم البلدان( أنه خمالف ابليمن منزل قبيلٍة  وكأنه تومهَّ

 من مذحج، بينه وبني صنعاء أربعون فرسخاً، انتهى.  
ن، وأصله ح(: وعلى قول ايقوت فيحتمُل: أن يكون  للَعاُقويل يف )شرح املصابي مث قال ابُن عالَّ

ي مشرتكاً لفظياً بني القبيلة واملكان، وحيتمُل: أنَّه حقيقة يف األوَّل، ومسي املكاُن به من ُجعف
، وكالُمه إىل الثاين أقرُب، انتهى.    تسمية  احملل   ابسم احلال، أو ابلعكس 

هللا بن حممد بن جعفر بن ميان املسَند ي    ذا هو أبو جد   احملد  ث عبدوقال ابُن امللقن: ومياُن ه
 _ بفتح النون _ شيخ الُبخاري.  

وقال النَّووي يف )هتذيب األمساء واللغات(: وميان هذا هو أبو املغرية عبُد هللا بن حممَّد بن  
 جعفر بن ميان املسَند ي _ بفتح النون _ شيخ البخاري.  

يهم  ن جعفر اجلُْعفي وايل خراسان، وكاَن له عل ونسبُة الُبخاري إىل سعيد ب وقال ابن خل  كان:
 والء، فنسبوا إليه، انتهى.  

فتأمَّله مع قوهلم السابق: إنَّ اجلُعفي نسبته إىل ميان وايل خبارى، وقد جيمُع بضرٍب من  
 التَّجوز، ويكون سعيد لقباً ليمان، أو ابلعكس، فتدبر. 

بو املغرية  املغرية عبد هللا... إخل(، فلعلَّ قوله: ألنَّووي: )وميان هذا هو أبو وكذا ليتأمل يف قول ا
كنية مياٍن، ولعلَّ يف قوله: عبد هللا... إخل، حذفاً قبله يدل  عليه كالم ابن امللق  ن السابق، 

   والتقدير: وميان هذا هو أبو املغرية أبو جد   احملد  ث عبد هللا بن حممد... إخل، فتأمله.
رية عبد هللا... إخل،  و عبد هللا بن حممد... إخل، بدل: أبو املغويف بعض نسخ )التهذيب(: أب

 فتدبر.  
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وقال الكرماين  يف كتاب )التوحيد( يف ابب املشيئة واإلرادة، يف ترمجة  عبد هللا املذكور  
األحاديَث   املسَند ي _ بلفظ الفاعل أو املفعول _ قال: وإمنا ُنسب إليه؛ ألنه كان يتَّبع

 غُب يف املراسيل، انتهى.  املسندَة، وال ير 
يف )تدريب الراوي بشرح تقريب النَّواوي(: اعلم أنَّ املسن د _ بكسر النون _  وقال السيوطي  

أدىن درجًة من احلافظ واحملد  ث؛ إذ هو من يروي احلديَث إبسناد ه  سواء علم به، أو ليس له  
ليه  إنه العاملُ حبديث  رسول  هللا صلى هللا عد  ث فهو أرفُع منه، أي: فإال جمرَّد الرواية، وأمَّا احمل

 وسلم متناً وطريقاً وأمساء رواة له.  
وقال احلافُظ ابُن حجٍر: كان السلُف يُطلقون احملد  ث واحلافظ مبعىن واحٍد، واحلق  أن احلافظ  

جال،  طلب  واألخذ  من أفواه الر   أخص  من احملد  ث؛ إذ هو من اجتمَعْت فيه شروط الش هرة ابل
م، وابجلرح  والتَّعديل، ومتييز  الصَّحيح من السَّقيم؛ حبيث يكون  واملعرفة بطبقات  الر واة ومراتب ه  

، انتهى.    ما يستحضرُُه أكثر ممَّا ال يستحضرُُه، مع استحضار ه  لكثري من املتون 
رق، وفوقه:   وإسناداً، ولو بتعد د الط  وقال بعُضهم: احلافُظ من حفظ  مئة ألف حديٍث متناً 

ئة ألف حديث كذلك، وفوقه: احلاكُم، وهو من أحاَط جبميع   احلجَّة، وهو من حفَظ ثالث م
 األحاديث كذلك. 

فظهَر الفرق بني املسند واحملد  ث واحلافظ واحلجَّة واحلاكم، وقد بسطنا الكالم على ذلك، 
 ري(.  اري بشرح صحيح اإلمام البخاوعلى غريه يف أوائل خطبة: )الفيض اجل

 ضيح(:  فائدٌة: قال ابُن امللق  ن يف )التو 
قد أسلفَنا أن البخاريَّ _ رمحه هللا _ أمري املؤمنني يف احلديث، وقد شاركه يف ذلك مجاعة،  

أفرَدُهم احلافظ أبو علي احلسن بن حممد البكر ي يف كتابه: )التَّبيني لذكر من تسمَّى أبمري  
ذا ابإلمام  يف أوَّل  ى هبذا االسم _ فيما أعلمه ورويُته _ وك(، قال فيه : وأوَّل من تسمَّ املؤمنني

اإلسالم: أبو الز  اند عبُد هللا بُن ذَكوان، وبعَدُه إماُم دار اهلجرة  مالك بن أنس، مثَّ عدَّ بعدمها 
والُبخاري،  حممَّد بن إسحاق صاحب املَغاز ي، وشعبة بن احلجَّاج، وسفيان الثَّوري، 

 ارقطين.  بن راهَويه، وعبد هللا بن املبارك، والدَّ  والواقدي، وإسحاق
ريازي أمري املؤمنني، فيما بني الفقهاء نقالً عن املوفَّق احلنف ي إمام  وذكر فيه أنَّ أاب إسحاق الش  

َن دُكني أصحاب  الرَّأي ببغداد، هذا جمموع ما ذكرُه يف أتليف ه ، وأغَفَل أاب نُعيم الفضَل ب
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هل الكوفة يقولون له: أمري املؤمنني نَّ احلاكم يف )اتريخ نيسابور( ذكر أنَّ أاملالئي الكويف، فإ
يف احلديث؛ لعلمه  ابحلديث، وكذا هشام بن عبد هللا الدَّستوائي؛ فإنَّ أاب داود الطَّيالسي قال 

ن يلقََّب بذلك، وإْن مل  فيه: كان أمرَي املؤمنني يف احلديث، وكذا مسلم بُن احلجاج جدير أب
 هم نص وا عليه، انتهى فاعرفه.  أر 

ي  وغريه: واتَّفقوا على أنَّ البخاري ولد بعد صالة  اجلمعة لثالث عشرة ليلة خلْت قال النوو 
 من شوال، سنة أربع وتسعني ومئة، انتهى.  

عشر من شوال،  ومثله يف كالم ابن  امللق  ن، لكن قال ابُن كثري: ولد ليلة اجلمعة الثالث
، وميكُن أْن انتهى. فليتأمَّ  جُياب أبن مراَد ابن كثرٍي الوالدة ابلقوَّة؛  ل نقل االت  فاق واإلمجاع 

م مل يعتدوا به، أو أبنَّ كالمه   كاألخذ  يف الطَّلق، وكالمهم حمموٌل على الوالَدة  ابلفعل، أو أبهنَّ
 دبَّر.  حمموٌل على حذف مضاف؛ أي: ولد يوم ليلة اجلمعة، فت

هو املعروُف يف كالمهم، وعليه ما   ابن امللق  ن من أن والدته كانت سنة أربعٍ وما ذكره النَّووي و 
 يف النَّظم اآليت. 

وقال ابُن خل  كان: وكانت والدته يوم اجلمعة بعد الصَّالة لثالث عشرة ليلة خلت من شوال 
 ي: واتَّفقوا... إخل.  سنة ست وتسعني ومئة، انتهى. وهو ضعيف جداً لقول النَّوو 

ه: إنَّ والدته كانت الثنيت عشرة ليلة خَلْت قول أيب يعلى اخلليلي يف كتاب )اإلرشاد( لوكذا 
 من الشهر املذكور، انتهى. ضعيٌف، إالَّ أن يؤول ككالم ابن  كثرٍي السابق، فتأمل. 

عجمة، وبعد األلف  وكانت والدتُه يف التاريخ املذكور بُبخارى _ بضم املوحدة، وابخلاء امل
 ء النهر، بينها وبني مسرقند مثانية أايم.  ألف مقُصورة _ مدينٌة من أعظم مدن ما ورا راء، يليها 

وقال النَّاجي يف مولده املسمى ب  )كنز الراغبني والعفاة(: وخبارى على فعاىل، وأبعد صاحب  
 هى.  )القاموس( يف زعمه  أهنا متد  وتقصُر، فتنبَّه له واحذْرُه، انت

يف ترمجة حممد بن   املسمى ب )عمدة القاري بشرح صحيح البخاري( وقال العيين  يف شرحه 
سالم البيكند ي البخاري ما نص ه: البخاري  نسبًة إىل خُبارى _ بضم املوحدة _ مدينٌة  

مشهورٌة مبا وراء النَّهر، خرَجْت منها العلماء والص لحاء، ويشتمُل على خبارى وعلى قُراها 
وقل: رساتيق خُبارى تزيُد  و اثين عشَر فرسخاً يف مثلها، وقال ابُن حوَمَصاحلها: سوراً واحداً حن

على مخسة عشر ر ْستاقاً، مجيعها داخل احلائط املبين على بالد َها، وهلا خارج احلائط _ أيضاً  
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 _ عدَّة مدٍن، منها فَرْبر وغريها، انتهى كالم العيين.  
ليلَة عيد الفطر  سنة ست ومخسني لسبت عند دخول  وقت  العشاء ومات البخاري  ليلة ا

 ومئتني. 
 قال يف )املقدمة(: وكاَنْت مدَّة عمر ه  اثنتني وستني سنة إال ثالثة عشَر يوماً، انتهى.  

ودفَن يوم الفطر  صبيحتها بعد الظ هر خَبْرتَ ْنك بفتح اخلاء املعجمة، وقد تكسر، وسكون  
ووي  : قريٌة على فرسخني من مسرقند، قاله النَّ ة الفوقية، فنون ساكنة، فكاف الراء، وبفتح املثنا 

: إن بينهَما ثالثة أايم، فليتأمل. إال أْن جياَب أبنَّ هلا   وغريه، وبه  يعلُم ما يف قول  القسطالين  
 طريقني، فتدبَّر.  

 ، وهو شوال. ومن لطيف  ما وقَع للُبخاري: أن شهَر وفاته  وافَق شهر والدته  يف االسم
تأيت اإلشارُة إليه _ كتَب إليه أهل خرَج من خباَرى أو م ن نيسابور _ ألمٍر س  وذلك أنَّه ملا

مسرقند يطلبونَه إىل بلد ه م فساَر إليهم، فلمَّا كان خَبْرتَ ْنك، بلغه أنَّه قد وقَع بسببه فتنٌة، فقوم  
مُر، فنزل عندُهم حىت ينجلَي األ يريدون دخوله، وآخرون يكرهونه، وكان له خبرتنك أقرابَء،

ماً، فحصل له هبا مرضٌ   خفيٌف، وأرسل إليه أهُل مسرقند اثنياً يلتمسوَن ذهابَُه  فأقام هبا أايَّ
إليهم، فأجاَب وهتيَّأ للركوب، فلمَّا مَشى قدر عشرين خطوة أو حنوها، ُقد  مت إليه دابٌة  

، مث  ُت، فأرسلوه، فَدعا بدعواتٍ لريكبها، فشقَّ عليه ذلك، فقال: أرسلوين؛ فقد ضعفْ 
ي عليه، فساَل منه عرقٌ    كثري جداً، ومل يسكْن حىت أدر َج يف أكفان ه .  اضطَجَع، فُقض 

وقيل: إنَّه ضجَر ليلًة، فدعا بعَد أْن فرَغ من صالة الليل  بقوله: اللَّهمَّ قد ضاَقْت عليَّ األرض  
 ر. مبا رحَبْت، فاقبضين إليك، فمات يف ذلك الشَّه

وس بن عبد اجلبَّار  ابن  حجر: قال ابُن عدي: مسعت عبَد القد   وعبارة )املقدمة( للحافظ
يقول: خرَج البخاري إىل خرتنك _ قرية من قَرى مسرقند _ وكان له هبا أقرابء، فنزَل عندهم، 

ْت علي فسمعُته ليلًة من الليايل وقد فرَغ من صالة  الليل يقوُل يف ُدعائه: اللَّهمَّ قد ضاقَ 
 هللا تعاىل.  اقبْضين  إليك، فما مت الشَّهر حىت قبَضه األرُض مبا رحَبْت، ف

وقال حممَّد بن أيب حامت الورَّاق: مسعُت غالَب بَن جربيل _ وهو الذي نزَل عليه البخاري  
ه إليه رسوٌل من أهل مسرقند يلتمسوَن منه   خبرتنك _ يقول: إنه أقام أايماً، فمرَض حىت وج  

قْدَر عشرين خطوة أو  لركوب، ولبس خفَّيه وتعمَّم، فلمَّا مَشى َج إليهم، فأجاَب، وهتيَّأ لاخلرو 
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حنوها، قرَّبوا له الدابة لريكَبها، وأان آخذ بعُضد ه، فقال: أرسلوين؛ فقد ضعْفُت، فأرسلناه،  
 فدعا بدعواٍت، مثَّ اضطَجَع، فقَضى، فسال منه عرٌق كثرٌي، انتهت.  

ال:  : أخربان علي  بن أيب حامٍد يف كتابه، ق)املقدمة( أيضاً: قال اخلطيبُ وقال احلافظ يف 
أخربان حممَّد بُن حممد بن  مكي، مسعُت عبَد الواحد بن آدم الطَّواويسي يقول: رأيُت النيبَّ 
، ومعه مجاعٌة من أصحابه ، وهو واقٌف يف موضٍع، فسلَّمت   صلى هللا عليه وسلم يف النوم 

َن  هاهنا اي رسول هللا؟ قال: أنتظُر حممد ب ي السَّالم، فقلُت: ما وقوفكَ عليه، فردَّ عل 
إمساعيل، قال: فلمَّا كان بعَد أايٍم، بلغين موَته، فإذا هو قد ماَت يف السَّاعة اليت رأيُت فيها  

 النيبَّ صلى هللا عليه وسلم، انتهى.  
ُكم أيب هريرة: )ال يتمنَّني أحدُ تنبيه: استشكل دعاؤه ابملوت، مع أنَّه أخرج يف )صحيحه( عن 

حيحني عن أنس: )ال يتمنَّني أحدُُكم املوَت لضرٍ  أصابَه،  املوَت لضرٍ  نزَل به(، ويف لفظ للصَّ 
فإن كان ال بدَّ فاعالً فليقل: اللهمَّ أحيين ما دامْت احلياة خرياً يل، وتوفَّين ما داَمْت الوفاة _  

 يل(.   ويف رواية: إذا كانت الوفاة _ خرياً 
َروي، فيجوز متين املوت  ألجله  بال  ابلضر   يف احلديث: الد نيوي، أمَّا األخوُأجيب أبنَّ املراد 

كراهٍة، بل يسن  خوفاً من تطر ق خلٍل يف دينه ، على أن النَّهي يف احلديث ليس للتَّحرمي، بل 
 اإلنساُن مبا يف احلديث للتَّنزيه كما هو مقرَّر يف الفروع، وقال بعُضهم: واألوىل أن يدعوَ 

مَّ أحيين ما كانت  احلياُة خرياً يل، وتوفَّين إذا  سَّابق من قوله صلى هللا عليه وسلم: )اللهال
 كانت الوفاُة خرياً يل(.  

 ويف معىن هذا قلت: 
 طوُل احلياة  محيَدٌة إْن راقَب الرَّمحَن عْبدُه  

 شُده  وُت خي  ر والسَّعيد أاتُه ر وبضد  ها فامل                                 
ه، والرَّاجح أنَّه ال يكرُه؛ ففي )التحفة املكية( البن حجر: واخُتلف يف متن  يه ال لضرٍر نزَل ب

والذي يتَّجه أنَّه ال كراهَة؛ ألنَّ علَّتها أنه مع الض ر يشعُر ابلتَّربم ابلقضاء ، خبالفه  مع عدمه ، 
، فتمن  يه ال لضرٍ  دليٌل ا؛ ألنَّ من شأن النَّفوس البل هو حينئٍذ دليل على الر  ض نفرة عن املوت 

على حمبَّته اآلخرة، بل حديث: )َمن أحبَّ لقاَء هللا أحبَّ هللا لقاَءُه( يدل  على ندب  متن  يه  
 حمبًة للقاء  هللا؛ كهو ببلد شريف، بل هو أوىل، انتهى. 
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نك سنة ستة  علمت أن البخاريَّ مات خبرت فائدة: وقال ابن امللق  ن يف )التوضيح(: قد
سنة، ومات مسلم بنيسابور سنة إحدى وستني ومئتني،   ومخسني ومئتني عن اثنتني وستني

ومات أبو داود ابلبصرة سنة مخس وسبعني ومئتني، ومات الرتمذي  هبا سنة تسع وسبعني 
 ومئتني، ومات النسائي مبكة سنة ثالث وثالث مئة، انتهى.  

ن، ومات ه ليس من أصحاب  الكتب الستَّة عند كثريي عله مل يذكْر ابن ماجه؛ ألنَّ وأقول: ل
 سنة ثالث وسبعني ومئتني. 

وما تقدَّم من أنَّ الُبخاري مات خبرتنك هو الصَّواب؛ فقد قال ابن خل  كان: ذكر ابُن يونس  
 الصَّواب أنه خبرتنك،  يف )اتريخ الغرابء( أن البخاريَّ قدم مصَر، وتويف هبا، قال: وهو غلٌط، و 

َر عمره رامزاً لذلك، مع الثناء عليه، وأجاد  ظم بعُضهم زمن والدة البخاري ووفاته ومقداوقد ن
 بقوله:  

 كان البخاري  حافظاً وحمد  اثً مجَع الصَّحيَح مكمََّل التَّحرير 
 يف نور   ميالُدُه صدٌق ومدَّة عمر ه  فيها محيٌد وانقَضى                            

 ربعة ، لكن يف زمن  موهتم فقط، قال: د املقر ي املغر يب يف أئمَّة املذاهب األونظريه للشَّهاب أمح
ي الش با ليَس يْصَدى       نظْمُت موَت ُصدوٍر هُم مَن النَّجم  أْهَدى   أبو حنيَفَة سْيٌف ماض 

دٍ  بعلم ه  قد تَبدَّى     م ع ْقداافع ي ُدر  عْقٍد به  تَنظَّ والشَّ                 ومالٌك قْطُع ض 
 وأمَحٌد راَم ع ْلماً فَناَل ع ْلماً وزُْهدا                           

 ولنا يف ميالد ه م ووفاهت  م أعاد هللا علينا مْن بركاهتم:  
 ميالُد نعَماٍن أَتى يف ع زٍَّه واستْثن  منها اثَنني يف األعَداد  

ي منْ                                َسَعى إىل اجلنَّات  ابإلْعَداد   غ ْمد ه فووفاتُه سيٌف ُنض 
 وإماُم دار  املْصطََفى ميالُدُه مْنٍج أاَتاَن َعايَل اإلسَناد   

 ومبْوت ه  يف عام  قْطٍع ُقط  َعْت للع ْلم  أطَناٌب َعلى أواَتد                               
  أْغَماد   ُدُه يف عام  سْيٍف ُسلَّ منْ والشَّافع ي  إماُمَنا ميال

 ووفاتُُه يف عام  َردٍ  اي َلُه مْن َرد   َمْن أْضَحى مَن األْواَتد                              
 وأبمْحَد ملَّا تَبدَّى وْجُهُه يف عام  ُقْدٍس زيَد يف اإلْمَداد  

 ْسَعاد   َدا لَكرَامٍة ظَهَرْت ولإلومبْوت ه  يف راَم أسلَمت  الع                            
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شران بقولنا: )أسلمت  العَدا لكراَمة...( إخل، إىل ما نقلُه النَّووي يف )التهذيب(، والدَّمريي وأ
 . يف )حياة احليوان(: أنه أسلَم يوم موته  ببغداد عشرون ألفاً من اليهود  والنَّصارى وغريهم

 الستَّة،  أصحاب الكتب  بن عبد اهلاد ي الُعَمري يف ومثله لشيخ مشاخينا الشَّيخ عبد القادر 
 لكن يف وفاهتم كاملقري، قال: 

َفدَّى  
ُ
 حممٌَّد نوُر َفْضٍل وهَو الُبخار ي امل
 ومسل ٌم ساَر حىتَّ قْد فاَق َضْبطاً ونَ ْقدا                                  

 أٌب لداوَد هرٌع إىل الَعوايل تَصدَّى 
مذ                                    دٍ  قْد فاَح ملَّا تَبدَّى  ي ع ْطُر نَ والرت  

َُردَّى  
 وأمَحٌد قرْبُ جوٍد وهَو النَّسائي امل
 حممٌَّد جرُْع كأٍس ملاَجه لن يُ َردَّى                                  

 
ث مئة فلعلَّ يف  وأقول: الذي ذكرُه غريه كابن  الس بكي يف النَّسائي أنه مات سنة ثالث وثال

   ..: فجر، ابجليم بدل املوحدة، فتدبَّر أو أن نظموفاته خالفاً 
وقد كان البخاري  أوَصى أن يكفََّن يف ثالثة  أثواٍب بيٍض، ليس فيها قميٌص وال عماَمٌة، ففعل 

به كذلك، وهذا أفضُل يف مذهب الشَّافعية، وتكون كلها لفائف، كل  واحدة منها تسرت 
 ، واألفضل كوهنا من قطٍن.  مجيع البدن 

بخاري  رضي هللا عنه فاَح من قربه  رائحٌة أطيُب من ريح املسك  األذفر ، وظهر  ملا دفَن الو 
َذاء القرب ، واستمرَّ حىت ُدفن، ومل يعلْم أين ذهَب،  شاخص أبيٌض يف السماء ُمستطيالً ح 

 ابن  د ه  بعد دفنه ، كما ذكروا يفولعلَّ ذلك روُحه الشَّريفة تصوَّرت مبا ذُكر؛ لتدخَل يف جس 
َع ليصلَّى عليه، جاء طائٌر أبيُض، فوقَع على أكفان ه ،   عباس رضي هللا عنهما: أنَّه ملا وض 

فدخَل فيها، فالُتم َس فلم يُوجد، فلمَّا ُسو  ي عليه الرتاُب، مسُعوا صواتً من غري رؤية شخصه  
ع ي إ ىَل َرب   اَي أَي َّتُ َها الن َّْفُس اْلُمْطَمئ  ﴿يقرأ:  َيةً نَُّة* اْرج  يًَّة* فَاْدُخل ي يف  ع َباد ي*  ك  رَاض   َمْرض 

 [.  30   27]الفجر:  ﴾َواْدُخل ي َجنَّيت  
وحيتمُل يف قضيَّة البخاري أنه َمَلك، أو صاحلٌ آخُر أراد حضوَر جنازته ، وهللا أعلم حبقيقة  

حىت  ثروا من ذلك تراب القرب  للتربك به، وأك وملا ُدف َن صار الناُس أيخذون من. احلال، فتأمَّل
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ظهرْت احلفرة للناس، ومل يقدروا على حفظ  القرب  ابحلرَّاس، فنَصبوا على القرب أخشاابً  
مشبَّكة، فصاروا أيخذون ما حوهلا من الرتاب  واحلَصى للتَّربك، ودامْت الرائحُة الط  يبة اليت  

رامات، وأمثاُل رْت تلك الكعند أهل  تلك البالد، واشته فاحْت من قربه  أايماً كثريًة، وتواترتْ 
هذه ال ُتستعظم ابلنَّسبة ملثل هذا اإلمام  املعظَّم _ نفعنا هللا به وبغريه من الصَّاحلني، وحشَران 

 يف زمرهتم جباه  حممَّد سيد املرسلني _. 
خيار  الناس وُصلحائهم،  وأمَّا والد الُبخاري، وهو إمساعيل، وكنيُته: أبو احلسن، فقد كان من 

 ورعني. العلماء  الومن 
فقد قال أمحد بن حفٍص: دخلُت على أيب احلسن إمساعيل بن إبراهيم _ والد البخاري _  
ي  عند موته، فقال: ال أعلم يف مجيع  مايل درمهاً من ُشْبهة، قال أمحُد: فتصاغَرْت إيلَّ نفس 

 عند ذلك. 
تربين، وحدَّث عن  ئمَّة املعمن العلماء الورعني، ومن األ وقال الذَّهيب : كان أبو الُبخاري

 مَجَاعٍة، منهم: أبو ُمعاوية وغريه، وروى عنه: أمحُد بن جعفر، ونصُر بن احلسني. 
وقال ابن حبَّان يف كتاب )الثقات(: إمساعيُل بن إبراهيم _ والد البخاري _ يروي عن محاد  

 بن زيٍد، ومالك، وروى عنه العراقيون.  
  من مالك، ومحَّاد بن زيد، وصحَب ابن املبارك.  ( فقال: مسعَ كره ولده يف )التاريخ الكبريوذ 

وأمَّا جد ه إبراهيم _ والد إمساعيل املذكور _ فذكر احلافظ ابُن حجر يف )املقدمة(: أنه مل  
 يقْف على شيٍء من أخبار ه ، انتهى.  

 . غرية، فافهمالظَّاهرة، وكذا يقال يف امليعين: على شيٍء زائٍد على اإلسالم، وعلى أخبار ه  
وأمَّا أم  البخاري _ رمحها هللا تعاىل _ فلم أقْف على امسها، وقد ذكر بعُضهم أهنا كانت  

صاحلة جمابَة الدَّعوة، قال: وذلك ألنَّ ولدها حممَّد بن إمساعيل الُبخاري ملا ذهَب بصرُه يف 
والسالم _  أفضل الصالةم اخلليل _ على نبينا وعليه حال صغر ه ، رأْت أم ه يف املنام إبراهي

 قائالً هلا: اي هذه! قد ردَّ هللا على ابن ك  بصَرُه؛ لكثرة  ُدعائك أو ُبكائك.  
وقال التَّاج السبكي يف )طبقاته الكربى( بعد نقل ما ذُكر، قال: وعن جربيل بن ميكائيل:  

ي  ببَصر ي، فعلَّمين رجل أن أحمسعُت البخاري يقول: ملا بلغُت خراسان، ُأصْبُت  ل َق رأس 
 وأغسله ابخلطمي، ففعلُت، فردَّ هللا تعاىل عليَّ بصر ي. رواها عنجار يف )اترخيه(، انتهى.  
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وذكر ابُن حجر اهليتمي يف )شرح األربعني(: أن البخاريَّ هو الرَّائي إلبراهيم اخلليل، وعبارته:  
الم، فتَفَل يف عينيه   الة والسَّ راهيم على نبي  نا وعليه الصَّ ُحك ي أنه َعم ي صبياً، فرأى يف نومه  إب

 أو َدعا له، فأبصَر، فمن مثَّ مل يُ ْقرأ كتابُُه يف كرٍب إال فر  ج. انتهت.  
 وميكُن اجلمُع أبنَّ كالًّ منهما رأى إبراهيم عليه الصالة والسالم. 

  والُد البخاري _ وحممٌد صغريٌ وقال احلافُظ ابن حجر يف )املقدمة(: مات إمساعيل _ يعين: 
ْجر  أم  ه، وحجَّ  _ أي: واحل اُل أن الُبخاري صغرُي السن   مل يبلْغ _ فنشأَ البخاري  يتيماً يف ح 

، ورجَع أخوه   معها مرًة صحبَة أخيه  أمحد، وكان أسنَّ منه، فأقاَم الُبخاري مبكة لطلب  العلم 
 أمحد إىل خُبارى مع أمه، ومات هبا.  

 أر من تعرَّض له بنفٍي وال إثباٍت، فراجعه.  زوَّج، ومل الظاهُر أنَّ البخاري مل يت تنبيه:
وال يُنافيه تكنيته أبيب عبد هللا؛ ألنَّ التَّكنية َمْطلوبة ولو يف حق   الصَّغري، وكذا ال يُنافيه قصَّة  

 جاريته  اآلتية قريباً.  
: كيف كان بوقال أبو جعفر حممَّد بن أيب حامت ورَّاق الُبخاري   ْدُء أمرَك؟: قلُت للبخاري  

قال: أهلمت حفَظ احلديث يف املكتب، ويل عشُر سنني أو أقل، مث خرجُت من املكتب  بعد  
العشر، فجعلُت أختلُف إىل الدَّاخلي وإىل غريه، فقال الدَّاخلي يوماً فيما كان يقرأُ للناس: 

ثنا سفيان، عن أيب الزبري، عن إبراهيم، فقلت  إبراهيم،   له: إن أاب الزبري مل يرو عنحدَّ
انتهَرين، فقلُت له: ارجْع إىل األصل  إن كان، فدخَل فنظر فيه، مث خرَج فقال يل: كيف هو  ف

اي غالم؟ فقلت: هو الز بري بن عدي، عن إبراهيم، فأخذ القلم مين، وأصلَح كتابه، وقال:  
ا  ُن إحدى عشرة سنة، قال: فلمَّ صدْقَت، فقال له إنسان: كم كان عمرك حينئٍذ؟ قال: اب

ست عشرَة سنة، حفظُت كتَب ابن املبارك، ووكيع، وعرفُت كالم هؤالء؛ يعين:   طعنُت يف
 أصحاَب الرأي، قال: مث خرجت مع أمي وأخي إىل احلج. انتهى.  
 قال احلافظ ابُن حجر يف )املقدمة( أيضاً عقب ذكره هذا الكالم:  

ألدرَك ما   ول ما طلَب،سنة عشر ومائتني، ولو رحَل أقلت: فكان أول رحلته  على هذا 
أدركه أقرانُه من طبقٍة عاليٍة، وإن كان أدرك ما قارهبا؛ كيزيد بن هارون، وأيب داود الطَّيالسي، 
وقد أدرك عبد الرزاق، وأراد أن يرحَل إليه، وكان ميكنه ذلك، فقيل له: إنه مات، فتأخَّر عن  

عنه بواسطة؛ أي: ألنَّه مل  فصار يروي  أن عبد الرَّزاق كان حيًّا، التوج ه إىل اليمن، مث تبني
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 جيتمْع به، ومل يكْن له منه إجازٌة.  
مث قال الُبخاري: فلمَّا طعنُت يف مثاين عشرة _ أي: سنة _ حفظُت كتاب )قضااي الصحابة  

النيب   صلى هللا عليه   والتابعني وأقاويلهم(، مث صنفُت )التاريخ الكبري( يومئٍذ يف املدينة عند قرب  
ه يف اللَّيايل املقمرة ، وقلَّ اسٌم يف التاريخ  إالَّ وله عندي قصَّة، إال أين  ، وكنت أكتبُ وسلم

 كرهُت أن يطوَل الكتاب، انتهى.  
 وكان رضي هللا عنه حنيف اجلسم، ربْ َعًة من الناس.  

أيُت  البزَّاز _ بزايني _ قال: ر  ففي )التهذيب( للنَّووي: روينا من أوجٍه عن احلسن  بن  احلسني
، ليس ابلطَّويل وال ابلقصري ، انتهى.  حممد ب  ن إمساعيل البخاريَّ حنيَف اجلسم 

ي عليه النهار والليل وال أيكُل شيئاً، ورمبا اقتصَر أحياانً   وكان ال أيكُل إال قلياًل، ورمبا ميض 
ُروا أنه  لدنيا وإعراضاً عنها؛ فقد ذكعلى حنو لوزتني، أو ثالث، ال عن احتياٍج، بل زهداً يف ا

َن له ماٌل كثرٌي ورثه من أبيه ، وكان يتصدَّق منه على الفقراء واملساكني، ال سيَّما طلبَة  كا
العلم احملتاجني؛ فقد نُق ل عنه أنه قال: كنُت أستغل يف كل   شهر مخس مئة درهم، فأنفُقها يف  

 [.  36]الشورى:  ﴾بْ َقىَوَما ع ْنَد اَّللَّ  َخرْيٌ َوأَ ﴿الطَّلب 
حافظ  ابن  حجٍر: وكان قليَل األكل جدًّا، كثري اإلحسان  إىل الطَّلبة ، مفر ط املقدمة( لل ويف )

، انتهى.    الكرم 
ونقل الشَّعراين يف )طبقاته(: أنه كان ال أيكُل من مال أحٍد شيئاً، بل كان أبوه يُطعمه من 

 .  رام، انتهى  أعلُم يف مايل شيئاً من احلماله، ويقول له: اي حممَّد، ُكْل، فإين ال
وليُنظر هذا مع ما تقدَّم أنه نشأ يتيماً يف حجر  أم  ه، إال أن يقال: صدَر هذا القوُل من أبيه 

   .له يف صغره  ملا كان ممي  زاً، مث مات أبوُه وهو صغري، فال ُمنافاة
يَّةً ومحُ ل إليه مرًة بضاعٌة أنفَذها إليه أبو حفٍص، فاجتمَع إ منه  ، وطلبوَها ليه بعُض الت جار  عش 

بربح  مخسة  آالف  د ْرهٍم، فقال هلم: انصرفوا هذه الليلة، فجاءُه من الغد  مجاعٌة آخرون،  
ُهم ملا طلُبوه، وقال هلم: إين نويُت البارحَة بيعها   فطلُبوها منه بربح  عشرة  آالف  د ْرهٍم، فلم جيب ْ

 تغيرَي نيَّيت.   للذين أتوين لياًل، وال أحب  
 من أبيه ماالً جزياًل، وكان يُعطيه مضاربًة، فقطَع له غرمي مخسة قُه أنه ورثَ وحكى ورَّا

وعشرين ألفاً، فقيل للُبخاري: استعن عليه بُكتَّاب الوايل، فقال: إن أان أخذت منهم كتاابً،  
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هر عشرَة دراهم، ومل طمعوا، ولن أبيع ديين بدنياي، مث صاحله غرميُُه على أن يُعطيه كلَّ ش
 كله.    وذهب املالُ يعطه ، 

ونُق ل عنه رضي هللا عنه أنه قال: ما اشرتيُت من أحد شيئاً، وال بدرهم، وال بعت أحداً  
كذلك، فسئل عن الورق واحلرب، فقال: كنت أوك  ُل إنساانً يف ذلك، فقيل له: فل م؟ قال: ملا  

 فيه من الزايدة والن قصان والتَّخليط.  
ه: إين نويُت البارحة بيعها للذين أتوين لياًل... إخل،  عنه من قول يه: فُيْحمُل ما تقدم قريباً وعل 

 على أنه يُوكُل يف ذلك، فافهم.  
وُحك ي عنه أنه مرَّ به بعُض جواريه، فعثرْت مب ْحربٍة بني يديه ، فقال هلا: كيف متشني؟ فقالت: 

: اي أاب  ىل، فقيل له، فأنت حرَّة لوجه  هللا تعاإذا مل يكن طريق، كيف أمشي؟ فقال هلا: اذهيب
 عبد هللا! أغضبْتَك وأعتْقَتها؟! فقال: أرضيُت نفسي مبا فعلُت. 

وحكى أبو احلسن  يوسُف بُن أيب ذرٍ  البخاري : أن حممد بن إمساعيل مرض، فعرُضوا ماءُه  
فإهنم ال أيتدُمون،   على األطباء، فقالوا: إن هذا املاء يشبه ماء بعض أساقفة  النصارى،

مل أتناول أدماً منذ أربعني سنة، فسألوُهم عن عالجه، فقالوا: عالُجه األُدم،  ْم، وقال: فصدَّقهُ 
، فأجاهبم إىل أْن أيكَل مع اخلبز سكرة.    فامتنع، حىت أحلَّ عليه األشياُخ وأهُل الع لم 

عه كيس فيه ألف دينار،  وُحك ي عنه رضي هللا عنه: أنه ركَب يف سفينٍة لطلب احلديث، وم
السفينة خيدُم الشيخ ويتلطَّف به حىت ركَن الشيُخ إليه، وأطلَعه على ما بعض من يف  فجعلَ 

معه، فتناوَم الرجل، مثَّ استيقَظ، فصاَح وشقَّ ثيابَه، فقال له النَّاس: وحيَك مالك؟ قال: كان  
بعضاً،  السَّفينة، ويفت  ش بعُضهم  مع ي كيٌس فيه ألف ديناٍر، وقد ُسر ق مين، فجَعلوا يفت  شون

ى الشيخ الكيَس يف البحر من غري  أن يشعَر به أحد، فلمَّا فتَّشوا البخاري، ومل جيدوا معه فألقَ 
الكيَس، سب وا ذلك الرجل وضَربُوه، مث ملا خرجوا، خال الرجُل ابلشيخ، وقال له: ما فعلَت  

؟ قال: ألقيُتُه يف البحر، قال: هل مسحَ  ؟ فقال له ْت نفُسك بذهاب  ألف  دينارٍ ابلكيس 
الشيخ: اي قليَل العقل! أان أذهبُت عْمري ومايل يف طلب  احلديث، وقد ثبَت عند الناس أين  

 ثقٌة، أفال أنف ي عين اسم السَّرقة . 
فرحَم هللا تعاىل نفسه الكرمية، املنزَّهة عن األوصاف  الذَّميمة، فهذا من أخالقه احلميدة،  

الة هته . ومن ذلك أنه كان خيتُم يف كل يوٍم من صر فه ونباعلى زهده  ومروءته ، وحسن ت الدَّ
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 رمضان ختمًة يفعُلها عند اإلفطار، ويقول: عند كل   ختمة دعوٌة مستجابٌة.  
وكان يقول: دعوُت ريب مرَّتني، فاستجاَب يل؛ يعين: يف احلال بعني ما َدعوُت به، فلْن أحب 

 لعلَّه ينقُص من َحَسنايت. أن أدعَو بعد ذلك، ف
اويح، خيتُم يف كل   ثالث  لياٍل ختمة؛ ألنَّه كان يصل  ي يف  وكان يقوُم  ليايل رمضان بعد الرتَّ

 وقت السَّحر كلَّ ليلة ثالث عشرة ركعة، يوتُر بواحدٍة منهنَّ؛ يقرأُ فيها بثلث  القرآن.  
قرأ هناراً، وي اري  خيتُم القرآن كلَّ يوموعبارُة التاج السبكي يف )الطبقات الكربى(: وكان البخ

 يف الليل  عند السَّحر ثلثاً من القرآن، فمجُموع ورد ه  ختمٌة وثلث ختمٍة، انتهى. 
مث قال: وقال مسبح بن سعيد كان حممَّد بن إمساعيل إذا كان أوَّل ليلٍة من شهر رمضان،  

، تَم القرآنة عشرين آية، وكذلك إىل أن خيجيتمُع إليه أصحابُه، فيصل  ي هبم، ويقرأُ يف كل   ركع
 انتهى فليتأمل.  

وقد كان رضي هللا عنه على غايٍة من اخلوف  واألدب  مع هللا تعاىل؛ فقد ُحكي عنه أنه ُدع ي  
مرًة إىل بستان، فلمَّا صلَّى هبم الظ هر، قام يتطوَّع، فلمَّا فرَغ من صالته ، رفع ذيل قميصه ،  

ذا زنبوٌر قد لسعه يف ستَّة  ، فنظَر فإنظْر هل ترى حتت قميص ي شيئاً وقال لبعض من معه: ا
عاً، وقد تورَّم من ذلك جسُده، فقيل له: كيف مل خترْج من الصَّالة  عشر أو سبعة عشر موض 

 أوَّل ما لسَعك؟ قال: كنُت يف سورٍة، فأحببُت أن أمتَّها.  
لٍ  اي أوقال ورَّاُق الُبخاري: مسعُته يقول أليب معَشر الضَّ  ال: من اب معشر، فقرير: اجعلين يف ح 

أي   شيٍء؟ فقال: رويت حديثاً يوماً، فنظرُت إليك، وقد أعجبُت به وأنت حتر  ك رأسك 
 وبدَنك، فتبسَّمت من ذلك، فقال يل: أنت يف حلٍ  من ذلك، رمَحك هللا اي أاب عبد هللا.  

الُفْرضة،    يؤد  ي إىل ر، فخرجنا إىل الدَّرب الذيوقال أيضاً: ركبَنا يوماً إىل الرَّمي وحنن بف َربْ 
فجعلنا نرم ي، فأصاَب سهم أيب عبد هللا وتد الَقْنطرة اليت على النهر، فانشقَّ الوتُد، فلمَّا رأى  
ذلك، نزل عن دابَّته، فأخرَج السَّهم من الوتد ، وترك الرَّمي، وقال لنا: ارجعوا، فرجعَنا، فقال  

لُت: نعم، فقال: تذهُب إىل ص عداء، فقإليك حاجٌة، وهو يتنفَّس ال يل: اي أاب جعفر! يل
صاحب  القنطَرة ، فتقول: إان قد أخللنا ابلوتد ، فتحب  أن أتذَن لنا يف إقامة  بدل ه ، أو أتخُذ  

مثَنه، أو جتعلنا يف حلٍ  ممَّا كان منَّا؟ وكان صاحُب القنطَرة  محيُد بن األخَضر ، فقال يل: أبلْغ 
حلٍ  ممَّا كان منك؛ فإنَّ مجيَع ملكي لك الفداء، فأبلغُتُه له: أنت يف اب عبد  هللا السَّالم، وقل أ
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الرسالة، فتهلَّل وجُهه، وأظهَر سروراً كثرياً، وقرأ ذلك اليوم للغرابء مخس مئة  حديٍث، وتصدَّق  
 بثالث مئة درهم.  

لرَّمحة عند  ن تنزَّل اي من العلماء العاملني، وممَّ وقال العارف الشَّْعراين  يف )طبقاته(: كان الُبخار 
، وكان كثرَي االحتمال لألذى،   ذكرهم، وكان صائَم الدَّهر، ال يفطُر إال ملرٍض أو عذٍر شرعيٍ 

زاهداً ورعاً، قوَّام اللَّيل، نوَّاماً يف الظالم؛ لقلَّة دراهم من حالل يشرت ي هبا زيتاً، ورمبا كان  
وُيْسر ُج الفتيلة، ويكتُب بعض أحاديث،  ح الز  اند واحدة حنو عشرين مرَّة يْقدَ يقوُم يف الليلة ال

 مث يضُع رأسه، مث يقوم. انتهى.  
ولينظر وجُه اجلمع  بينه وبني ما تقدَّم أنه كان له ماٌل كثرٌي من حالل، ولعلَّ ما هنا يف بعض 

 األوقات، فافهم. 
: كان البخاري  يرك اهلدف، إال  ط ئ سهمُه ب إىل الرمي كثرياً، ومل خيُْ وقال ورَّاُق البخاري  

 مرتني، وكان ال يسبقه أحد.  
وقال ورَّاقُه أيضاً: رأيته يوماً استلَقى وحنن بفربر يف تصنيف  كتاب التفسري، وكان أتعَب نفسه 

ئدة  يف ذلك اليوم يف التَّخريج، فقلُت له: إين مسعُتك تقول: ما أتيُت شيئاً بغري علٍم، فما الفا
وم، وهذا ثغٌر، خشيُت أن حيدَث حدٌث من أمر العدو  ،  ُت نفسي الييف االستلقاء؟ قال: أتعب

 فأحببُت أن أسرتيَح وآخذ أهبة، فإن عافصنا العدو، كان بنا حراٌك.  
وقال ورَّاقه أيضاً: كان البخاري  إذا كنت معه يف سفر، أراه يقوم يف الليل حنو مخس عشرة 

راً بيده ويسرُج، وخير  ُج أحاديث،  ة، فيور ي انة، ويف كل   ذلك أيخذ القداحمرًة إىل عشرين مر 
فيتكلَّم عليها، مث يضُع رأسه، فقلت له: إنك حتمُل على نفسك كلَّ هذا، وال توقْظين؟ قال: 
، فال أحب أن أفسَد عليك نومك. وقال: كان معه شْعٌر من شعر  النيب   صلى هللا   أنت شابٌّ

لُبخاري شيٌء من شعر  النيب   صلى هللا  ه: كان مع ا عَله يف قُلنسوته، ويف لفظ لعليه وسلم، فج
ه    .عليه وسلم، فجعله يف ملبوس 

وقال: مسعُته يقول وقد ُسئ ل عن خرٍب: اي أاب فالن! تراين أُدل  ُس، وقد تركُت عشرة آالف  
 ظٌر؟  حديث لرجل يل فيه نظٌر، وتركُت مثلها أو أكثر منها لغريه  يل فيه ن

لي السليماين قال: مسعت علي بن حممد بن منصور ل أمحد بن عوقال احلافُظ أبو الفض
يقول: مسعت أيب يقول: كنا يف جملس أيب عبد هللا البخاري، فطرَح إنسان من حليته  قذاًة يف  
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فع  املسجد، فرأيُت حممد بن إمساعيل ينظُر إليها وإىل الناس، فلمَّا غفلوا، رأيُته مدَّ يده، ور 
ُكم  ه ، فلمَّا خرَج من املسجد  رأيُته أخرجها فطرَحها وأدخلها يف  القَذاة من أرض  املسجد، 

 على األرض، انتهى.  
فانظر كيف صاَن رمحه هللا تعاىل املسجد عمَّا ُتصان عنه حليُته، ففيه دليٌل على مزيد ورعه   

 حياسبين أين اغتبُت أحداً.   وصالحه. وكان البخاري  يقول: أرجو أن ألَقى هللا تعاىل وال
 أنه قال: ما اغتبُت أحداً منذ علمُت أن الغيبَة حرام تضر  أهلها.   وُرو ي عنه 

 واسُتْشك ل هذا مبا وقَع له يف )التاريخ( من التَّجريح والتَّضعيف لبعض الر واة.  
ي، أو غيبًة حمرَّمة،  راد ما اغتبُت أحداً؛ أي: من عند نفس 

ُ
وأمَّا مثل هذه، فهي  وُأجيب أبن امل

النَّصيحة اليت هي من الد  ين، فليست لغرٍض دنيوي، وأبلُغ ما كان يقول  ملا فيها منواجبة؛  
يف املرتوك أو السَّاقط: فيه نظٌر، أو سكُتوا عنه، أو حنو ذلك، وال يكاُد يقول: فالن كذَّاٌب 

، على   رَّمة.  أنه لو قاله، مل يكْن غيبة حمأو وضَّاٌع، بل يقول: كذَّبه فالن، ورماُه فالن ابلكذب 
دل  لألول أنه ملا قال له ورَّاقُُه أبو جعفر حممَّد بن أيب حامت حني مسَعه يقول: ال يكون يل  وي

خصٌم يف اآلخرة: اي أاب عبد هللا! إن الناس ينقموَن عليك )التَّاريخ(، قال: إمنا روينا ذلك  
َنا، وق  عشرية (.  ْئس أخو الد قال صلى هللا عليه وسلم:)ب  روايًة، ومل نُقْلُه من عند أنفس 

 وما أحسن قول احلافظ العَراقي يف )ألفيته(:  
يل    واْعَن بع ْلم  اجلرْح  والت َّْعديل  فإنَُّه املْرقاُة للتَّفض 

 بنْيَ الصَّحيح  والسَّقيم  واْحَذر  م ْن غَرٍض فاجلرُْح أي  خطَر                          
 يف جواب ه  وسْد   َسَن حيىَي ا فالن صُح حقٌّ ولَقْد أحْ ومَع ذَ 

 ألْن يُكونُوا ُخَصما يل  َأَحْب م ْن كون  خْصم ْي املْصطََفى إْذ مْل أُذْب                  
ه : أنه كان حيلُف بعد احملنة  أن املادَح عنده والذَّام  وممَّا يدل  على أن فعلُه هلل  ال لغرض  نفس 

 يُنايف أنه يكرُه ذلك شرعاً، فقيامه ابحلق   ال بعاً، حىت الراده أنَّه ال يكره ذامَّه طسواء، وم
  .  ابحلظ  

ومنه ما سيأيت من أنَّه دعا على خالد بن أمحد خليفة بن طاهر وَمن وافَقه حني نفاُه من 
 البلد، فتأمَّل. 

من )جامعه الصحيح( مع أنه  ويدل  لذلك أيضاً أنه مل حيذْف شيخه حممَّد بن حيىي الذ هلي 
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 حشٌة، بل أثبَت روايَته عنه فيه على وجهني، بل ثالثة:  َع بينهما و وق
ثنا حممَّد، ويقتصُر.    أحدها: يقول: حدَّ

ثنا حممد بن خالد، فينسُبه إىل جد   أبيه، ومل يذكره بنسبه  املشهور ملا   اثنيهما: يقول: حدَّ
وقد عذَرُه يف طعنه   على يديه ، أن يكتَم علماً رزَقه هللا  اقتضاه نظره أن يبقَي روايته عنه خشيةَ 

فيه لتأويله، فخشَي على الناس أن يقُعوا فيه أبنه قد عدَّل من جرَحه، وهذا يُوهم أنه صدَّقُه  
، فأخفى نسَبه املشهور، وما كتَم ما  يف طْعن ه  فيه، فيجر  ذلك إىل إثبات  َوَهن يف البخاري  

  املصلحتني، فتدبر.  أخذه عنه مجعاً بني
تفاُد من كالم ابن خل  كان، فإنه قال يف ترمجة الذهلي: هو أبو عبد هللا  لثهما: فيس وأما اث

حممد بن حيىي بن عبد هللا بن خالد بن فارس بن ُذؤيٍب الذهلي الن  يسابوري، كان أحَد  
النسائي ، وابن ماجه،  احلفَّاظ األعيان، روى عنه البخاري ، ومسلم، وأبو داود، والرتمذي ، و 

، وسبُب الوحشة  بينه وبني البخاري: أنه ملا دخل البخاري مدينة نيسابور،  ثقًة مأموانً وكان 
عليه حممَّد بن حيىي الذهلي يف مسألة خلق  اللفظ، وكان البخاري  قد مسَع منه، فلم  َشَغبَ 

ثني  والعتق، وغري ذلك مقدار ثال ميكنه ترُك الر  واية عنه، فروى عنه يف الصَّوم والطب واجلنائز
ثنا   موضعاً، ثنا حممَّد بن حيىي الذهلي، بل يقول: حدَّ ومل يصر  ح ابمسه  ونسبته، فيقول: حدَّ

حممد، وال يزيد عليه، أو يقول: حممد بن عبد هللا، فينسُبه إىل جد  ه ، وينسبه أيضاً إىل جد    
 أبيه، انتهى.  

الس ْبكي يف )طبقاته(،  كره التاُج سط ممَّا تقدَّم آنفاً: ما ذ وبياُن سبب  الوْحَشة  بينهما أبب
 واحلافُظ ابن حجر يف )املقدمة(، وغريمها.  

وحاصله أن البخاريَّ ملا قدم نيسابور، وتلقَّاه أهلها من مرحلتني أو ثالثة وكان َمن استقبله 
اراً،  منهم _ كما نقله الس بكي _ أربعة آالف رجٍل على اخليل، سوى من رك بَ   بْغالً أو مح 

 نتهى.  لرجَّالة، اوسوى ا
قال حممَّد بن حيىي الذهلي يف جملسه : َمن أراد أن يستقبَل حممَّد بن إمساعيل غداً، فليستقبله، 

، وقال   فإين أستقبُله، فاستقبَله هو وسائُر علماء نيسابور، فدخلها على غايٍة من اإل كرام 
ن عليه، وقَع  خبالف ما حن من الكالم؛ فإنَّه إن أجابَ  الذهلي ألصحابه: ال تسألوه عن شيءٍ 

  ، بيننا وبينه، ومشَت بنا كل  انصيبٍ  ورافضيٍ  وجهميٍ  ومرجٍئ، وقد أقبَل الناس على البخاري  
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وازدمُحوا على اببه  حىت امتألْت الدار والس طوح، فلمَّا كان اليوم الثاين أو الثالث من قدومه ، 
عالنا خملوقٌة، وألفاظَنا من أفعالَنا، البخاري: أفلَّفظ ابلقرآن خملوٌق؟ فقال قال له رجٌل: هل ال

فحصَل بني الناس اختالٌف يف فهم كالمه ، فقال بعُضهم: إنه قال: لفظ ي ابلقرآن خملوق،  
وقال آخرون: مل يقْل ذلك، فوقَع بينهم بسبب ذلك اختالف كثرٌي، حىت قام بعضهم 

 م. ذا قاله مسل الدار  عليهم، فأخرُجوهم، هك للُمقاتلة ، فاجتمَع أهل 
: ملا ورَد نيسابور، واجتمَع الناُس عنده، حسَدُه بعُض شيوخها، فقاَل ألهل  وقال ابُن عد يٍ 

احلديث: إن حممَّد بن إمساعيل يقول: لفظ ي ابلقرآن خملوٌق، فلما حضَر اجمللس، قال له  
عنه  وق؟ فأعرَض قرآن، أخملوٌق هو أم غري خمل رجل: اي أاب عبد هللا! ما تقوُل يف اللفظ  ابل

البخاري، فأحلَّ عليه ابجلواب، فقال له البخاري : القرآن كالُم هللا غرُي خملوٍق، وأفعاُل العباد  
 خملوقٌة، واالمتحان بدعٌة، فشغب الرُجُل، وقال: إن البخاريَّ قد قال: لفظي ابلقرآن خملوق.  

ثنا أبو ب ويف )املقدمة( للحافظ: وقال أبو ثنا  كر بن أيب اأمحد احلاكم: حدَّ هليثم، قال: حدَّ
ثنا علي بن  الفربري قال: مسعُت حممد بن إمساعيل يقول: إن أفعال العباد  خملوقٌة، فقد حدَّ

، عن حذيفة رضي هللا عنه قال: قال   عبد هللا، ثنا مروان بن معاوية، ثنا أبو مالك، عن ر بعيٍ 
 صْنعتُه(، انتهى.   صان ٍع و وسلم: )إنَّ هللا يْصنُع ُكلَّ رسول هللا صلى هللا عليه 

وقال فيها أيضاً: قال احلاكُم: مسعت أاب الوليد حسَّان بن حممَّد الفقيه يقول: مسعُت حممد 
بن نعيم يقول: سألُت حممد بن إمساعيل ملا وقَع يف شأنه ما وقَع عن اإلميان، فقال: قوٌل 

ل هللا صلى هللا   أصحاب رسو كالم هللا غري خملوٍق، وأفضلُ وعمٌل، يزيد وينقُص، والقرآُن  
عليه وسلم أبو بكٍر، مث عمر، مث عثمان، مث عليٌّ، على هذا أحيا، وعليه أموُت، وعليه أبعُث 

 إن شاء هللا تعاىل. انتهى.  
نقل ومرادُه ابلقرآن هنا كالُم هللا النَّفسي الذي هو صفٌة له قدميٌة، فال ختالَف بينه وبني ما 

نزَّل على نبينا صلى هللا عليه وسلم، فتدبرلوق؛ ألنه عنه أيضاً: أن القرآَن خم
ُ
 .أراد به امل

وقال أبو حامد الشرقي: مسعُت حممَّد بن حيىي الذهلي يقول: القرآُن كالُم هللا غري خملوق،  
ا من ذهَب  ومن زعم أنَّ لفظ ي ابلقرآن خملوُق فهو مبتدٌع، ال جيلُس إلينا، وال نكلم بعد هذ

، إالَّ مسلم بن احلجَّاج، وأمحد بن سلمة،  اعيل، فانقطَ إىل حممَّد بن إمس َع الناس عن البخاري  
 وأرسل مسلم إىل الذهلي مجيع ما كان كتبه عنه ملا مسَع منه هذا القول. 
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ما  وقال التاُج الس بكي يف )طبقاته(: إمنا أراد حممَُّد بن حيىي الذهلي _ والعلم عند هللا _ 
اخلوض  يف هذا، ومل يرْد خمالفَة البخاري، فإن خالَفه،   النَّهي  عنأراَدُه أمحد بن حنبل من 

وزعَم أنَّ لفظه اخلارج من بني شفتيه  احملَدثَتني قدمٌي، فقد ابء أبمٍر عظيٍم، والظن  به خالف  
ُف أن حممَّد بن حيىي الذهلي حلقْته آفُة احلسد  يف  العلم، والعلُم من ذلك، وال يراتُب املْنص 

 من يشاء.  ، يؤتيه  رزق  هللا 
قال احلسُن بن حممَّد بن جابر: قال لنا الذهلي  ملا ورَد البخاري نيسابور: اذهُبوا إىل هذا 

الرجل الصَّاحل، فامسعوا منه، فذهَب الناس إليه، وأقَبلوا على السَّماع منه حىت ظهَر اخللُل يف  
  منه.  لك، وتكلَّم فيه مبا هو بريءٌ جملس  الذهلي، فحسَدُه بعد ذ

، فقال: كل  مْن نقَل عين   أين  قال الس بكي: وقد صحَّ أنَّ الُبخاريَّ تربَّأ م ْن هذا اإلْطالق 
ا قلُت: أفعاُل العباد  خمُلوقٌة.   قلُت: لفظ ي ابلقرآن  خمُلوٌق، فقد كذَب عليَّ، وإمنَّ

 مل أُقْل: لفظي ابلُقرآن   _ أين   ُه، ومعناُه _ والعلُم عند هللا  مث قال الس بكي: أتمَّْل كالمُه ما أزكا
، وصفات  هللا  تعاىل اليت ال ينبغ ي   خمُلوٌق؛ ألنَّ الكالم يف هذا خوٌض يف مسائل  الكالم 

اخلوُض فيها إال للضَّرورة ، ولكين   قلُت: أفعاُل العباد  خمُلوقٌة، وهي قاعدٌة ُمغن يٌة عن ختصيص  
 أنَّ لفظنا من مُجلة  أفعال َنا، وأفعالُنا خملوقٌة، فألفاظُنا  عاقٍل يعلمُ  سألة  ابلذ  كر ؛ فإن ُكلَّ هذه  امل

 خملوقٌة، ولقد أفصَح هبذا املعىن يف رواية أخرى صحيحة عنه.  
مث قال السبكي : فإن قلت: إذا كان حقًّا، فلم مْل يفصْح به؟ قلت: سبحان هللا! قد أنبأاَنَك  

م  خشيَة أن جيرَّ الكالُم فيه إىل ما ال ينبغ ي،   علم الكال فيه تشديُدُهم يف اخلوض  يفأن السرَّ 
 وليس كل  علم يُفصُح به، فاحفْظ ما نلقيه  إليك، واشدْد عليه يديَك.  

بين ما أنشَدُه اإلماُم الغزايل يف )منهاج العابدين( لبعض أهل  البيت:   ويُ ْعج 
َرُه كْي ال يَرى احلقَّ  إين   ألكُتُم م ْن ع ْلم ي  فيُ ْفتَ َتنا    ذو جْهلٍ جواه 
 اي ُربَّ جْوهر  ع ْلٍم لْو أبوُح به  لقيَل يل أْنَت ممَّْن يْعُبُد الَوثَنا                      

ون َدم ي يرْوَن أقْ َبَح َما أيْتونَُه َحَسنا   والْسَتحلَّ ر َجاٌل َصاحل 
َلُه احَلَسنا  وأْوَصى قَذا أبو حَسٍن إ ىل احُلَسني  وقْد تقدََّم يف ه                    ب ْ

 انتهى ُمفرَّقاً.  
وأقول: يدل  ملا ذكره الس بكي من قوله: وال يراتب املنصف... إخل: ما ذكره يف )املقدمة( 
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احلافُظ بقوله: وقال احلاكُم أبو عبد هللا: مسعت حممَّد بن صاحل بن هانئ يقول: مسعُت أمحد 
، فقنيسابوري يقول: دخلُت على البن سلمة ال لت: اي أاب عبد هللا! إنَّ هذا رجٌل  بخاري  

مقبوٌل خبراسان، خُصوصاً يف هذه املدينة ، وقد حلَّ يف هذا األمر حىتَّ ال يقدر أحٌد منَّا أن  
رٌي َوأُفَ و  ُض أَْمر ي إ ىَل اَّللَّ  إ  ﴿يكل  مه فيه، فما تَرى؟ قال: فقَبَض على حليته ، مث قال:  نَّ اَّللََّ َبص 

ْلع   [. اللهمَّ إنَّك تعلُم أين مل أُر د املقام بنيسابور أشراً وال بطراً، وال طلباً  44ر: ]غاف ﴾َباد  اب 
للرائسة ، وإمنا أبْت عليَّ نفسي الرجوَع إىل الوطن لغلبة  املخالفني، وقد تصدَّى هذا الرجل 

من حديث  د! إين خارٌج غداً ليتخلصواحسداً ملا آاتين هللا ال غري، مث قال يل: اي أمح
 جلي، انتهى.  أل

تنبيه: الفرق بني الناص يب والرَّافض ي واجلهم ي واملرجئ، كما يف )املقدمة( للحافظ ابن  حجر:  
أن الناصيبَّ من يُ ْبغُض عليَّ بن أيب طالب، ويقد  ُم غريَه عليه، والرَّافضيَّ من يُقد  ُم عليًّا على 

 الكتاب أو السنة، ويقول: إنَّ   الواردة يفاجلهميَّ من ينف ي صفاَت هللاأيب بكر وعمر، و 
 القرآَن خملوٌق. 

ر القوَل يف احلكم على مرتكب  الكبرية  ابلنار، وعبارتُه   واملرجَئ من يرجئ القول؛ أي: يؤخ  
حدى  فيها: اإلرجاُء مبعىن التأخري عندُهم على قسمني: قسٌم أراَد أتخرَي القول  يف تصويب إ

ن، وقسٌم أراَد أتخرَي القول يف احلكم  على من أَتى الكبائَر  وا بعد عثماالطَّائفتني الذين تقاتل 
 وترك الفرائَض ابلنار؛ ألنَّ اإلميان عندهم هو اإلقراُر واالعتقاد ال يضر العمل مع ذلك. 

أيب بكر وعمَر، فهو   والتشي َع حمبَّة علي رضي هللا عنه وتقدميه على الصَّحابة، فَمن قدَّمه على
، ويُطلق عليه: رافضيٌّ، وإال فشيعيٌّ، فإن انضاَف إىل ذلك السب  أو  التَّشي ع غاٍل يف

، فغاٍل يف الرَّفض، وإن اعتقَد الرَّجعة إىل الدنيا، فأشد  يف الغلو  .    التَّصريح ابلبغض 
 عليه وحده.  والقدريَة من يزعُم أنَّ الشرَّ فعل العبد ، وأنَّ هللا مل يقدر 

  تعاىل اليت أثبتَ َها الكتاُب والسنة، ويقول: إنَّ القرآَن خملوٌق.  ف ي صفات هللاواجلهميَة من ين
 والنَّصَب بغُض عليٍ  وتقدمي غريه عليه.  

واخلوارَج الذين أنكروا على عليٍ  يف التحكيم، وتربؤوا منه ومن عثمان وذويه ، فإن أطلُقوا 
بن إابض، والقعديََّة الذين يزينون   عبد هللا نهم، واإلابضيَّة منهم أتباعُ تكفريُهم، فهم الُغالة م

اخلروَج على األئمَّة، وال يباشرون ذلك، والواقَف يف القرآن  من ال يقول: خملوق، وال ليس 
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 مبخلوٍق، انتهت.  
قه  وأقول: ذكر تعريف تسع فرق، آخرهم الواقفيَّة؛ أي: املتوقفون يف القرآن عن القول  خبل 

 وعدمه . 
ع خالد الذهلي منافرة، وذلك أنه ملا رجَع إىل خبارى، نصبْت له  اري أيضاً مولقد وقَع للبخ

الق باُب على فرسٍخ من البلد، واستقبَله عامَّة أهلها، حىت مل يبق مذكور، ونُث ر عليه الدَّراهم  
ن أمحد بن خالد الذهلي انئب  والدَّاننري، وبقي ُمدًَّة حيد  ثهم، فأرسَل إليه أمري البلد خالد ب

باسيَّة يتلطَُّف به، ويسأله أن أيتيُه ابلصَّحيح ليحد  ثه به يف قْصر ه ، فامتنَع البخاري   اخلالفة الع
من ذلك، وقال لرسوله : قل له: أان ال أُذ ل  العلم، وال أمحُله إىل أبواب  السَّالطني، فإن كانْت  

ي، فإن مل يعجْبه هذا، فهله حاجة إىل شيٍء منه، فليحُضْر جم ، فليمنعين من  و الس لطانلس 
ي؛ ليكون يل عذٌر عنَد هللا  يوم القيامة يف أْن أكتَم العلم، فحصلت بينهما وحشٌة،   جمل س 

فأمرُه األمرُي ابخلروج  عن البلد، وقال: ال ُيساكُنين حممد بن إمساعيل فيها، فخشَي البخاري  
 إال وورَد أمٌر من فلم أيت شهرٌ عليه، وكان جماَب الدَّعوة، على نفسه ، فسافَر منها، ودعا 

اخلليفة أبن يُنادى على خالد يف البلد، فنود ي عليه على أاتٍن، وُحب س إىل أن ماَت، وما بقَي  
 أحٌد ممَّن ساعَدُه إال ابتلَي ببالٍء شديٍد.  

 َعمرو البخاري: كان  ويف )الطبقات( للس بكي بعد نْقل  ما تقدَّم: وقال أبو بكر ابن أيب
ري مع خالد: أنَّ خالد بن أمحد خليفة الطَّاهرية بُبخارى سأله أن حيضَر  نافرة البخاسبُب م

منزله، فيقرأ )اجلامع( و)التاريخ( على أوالد ه ، فامتنَع، فراسله أن يعقَد جملساً خاصًّا هبم،  
وا يف الورقاء وغريه حىتَّ تكلَّم فامتنَع، وقال: ال أخص  أحداً، فاستعاَن عليه حبريث  بن أيب

، ونفاُه عن البلد، فدعا عليهم، فلم أيت شهٌر حىت ورَد أمر الطَّاهرية أبن يُنادى على  مذهبه  
 خالٍد يف البلد، فُنودي عليه على أاتٍن، انتهى.  

وقال ابن خل  كان: وكان خالد بن أمحد بن خالد الذهلي أمري خراسان قد أخرَجه من خبارى،  
فوصَل إىل بغداد، فحبَسُه املوفَّق بن املتوك  ل أخو   لد املذكور،قل إىل خْرتَ ْنك، مث حجَّ خافانت

 املعتمد، انتهى.  
وعبارُة احلافظ  ابن  حجٍر يف )املقدمة(: قال احلاكُم: مسعت حممد بن العباس الضَّيب يقول: 

البخاري البلد: أنَّ خالد  مسعت أاب بكر ابن أيب َعمرو يقول: كان سبب مفارقة  أيب عبد هللا 
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ابن  طاهٍر سأله أن حيضَر منزله، فيقرأ )التاريخ( و)اجلامع( على أوالد ه ،   أمحد خليفة بن
فامتنَع من ذلك، وقال: ال يسعين أن أخصَّ ابلسَّماع قوماً دون قوم، فاستعان خالد حبريث 

اُه عن البلد، قال: فدعا  بن أيب الورقاء وغريه من أهل خبارى حىت تكلَّموا يف مذهبه ، فنف
ه م وأوالد ه م وأهاليهم، قال: فأمَّا خالد، فلم هم، فقال: اعلي للهمَّ أر ه م ما قَصُدوين به يف أنفس 

أيت  عليه إال أقل من شهٍر حىت ورَد أمر الطَّاهر أبن يُنادى عليه، فُنودي عليه وهو على 
ص على إكاٍف، مث صار عاقبُة أمره إىل ، وأمَّا ُحر  أاتٍن، وُأْشخ  يث بن أيب الذ ل واحلبس 

، وأمَّا فالن، فإنه ابتل ي أبوالد ه ،  ا لورقاء، فإنه ابُتلي يف أهله، فرأى فيهم ما جيل  عن الوصف 
 فأراُه هللا فيهم البالاي، انتهت. 

فهذه من كراماته  الظَّاهرة، وميكن اجلمع بني ما يف )املقدمة(، وما يف )الطبقات( للسبكي، 
 ل.  ما ذكره ابن خل  كان، فتأموبني

ره  اجلميلة ما ذكره احلافظ يف )املقدمة( بقوله: وقال ورَّاقُه: كنا بفربر، وكان أبو عبد  ومن مآث
 هللا  

يعين: البخاري، يبين رابطاً مما يلي خبارى، فاجتمَع بشٌر كثرٌي يعينونه على ذلك، وكان ينقُل  
ين، قال: ا الذي ينفعُ ! إنك ُتكَفى ذلك، فيقول: هذاللنب، فكنت أقوُل له: اي أاب عبد هللا 

وكان ذبَح هلم بقرة، فلمَّا أدركت القدور، دعا الناس إىل الطعام، وكان معه مئة نفس أو 
أكثر، ومل يكْن عل م أنه جيتمُع ما اجتمع، وكنَّا أخرجنا معه من فربر خبزاً بثالثة دراهم، وكان  

حضَر، وفضلت أرغفٌة كل مجيع من ، فألقيناُه بني أيديهم، فأاخلبُز إذ ذاك مخسة أْمناء بد ْرهمٍ 
 صاحلة، انتهى.  

)صحيح     وقال يف )التهذيب( للنووي: روينا عن أيب عبد هللا حممد بن يوسف الف َرْبري راوية
البخاري( قال: رأيُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يف النوم، فقال: أين تريد؟ قلت: أريد حممَّد  

 ه الصالة والسالم: أقرئه مين السَّالم.  ل البخاري، فقال النيب  عليبن إمساعي
هللا   وروينا عن املقربي قال: رأيُت أاب عبد هللا حممَّد بن إمساعيل البخاري خلَف النيب   صلى

ي، كلَّما رفع النيب  صلى هللا عليه وسلم قدَمه،  عليه وسلم، والنيب  عليه الصالة والسالم ميش 
،وضَع الب    . انتهى خاري  قدمه يف ذلك املوضع 

َط املطُر  ومن الكرامات اليت وقعْت له بعد موته  ما ذكره أبو الفتح نصٌر السمرقندي  قال: قح 
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 ، فاستْسَقى الناس مراراً، فلم ُيْسَقوا، فأتى رجٌل معروف ابلصَّالح إىل عندان يف بعض  األعوام 
قال: أرى أن خترَج  أعرُضه عليك، قال: وما هو؟  قاضي مسرقند، وقال له: إين رأيُت رَأايً 

، ونستسق ي، فعَسى هللا تعاىل   وخيرَج الناُس معَك إىل قرب  اإلمام   حممَّد  بن  إمساعيَل البخاري  
اً، فقال له القاض ي: ن ْعَم ما رأيَت، فخرََج القاضي ومعُه النَّاس، واستسَقى هبم،  أن يسقَين

 تعاىل السَّماَء مبطٍر عظيٍم غزيٍر أقاَم تشفَّعوا بصاحبه ، فأرسَل هللا وبَكى الناس عند القرب ، و 
 النَّاُس من أجل ه  خبرتنك سبعَة أايٍم أو حنو ها.  

ارة إىل شيٍء منها يف األبواب اآلتية  إن شاء هللا تعاىل، وله مآثر مجيلة ُأخرى أتيت اإلش
 فراجعه.

 الباب الثاين  
ة، ويف بيان شيوخه  الكثريين، ومن العلم  من األقطار  الشَّاسعيف بيان رحلته  الواسعة ألخذ 

أخُذوا عنه من املشايخ والطَّالبني، ويف بيان َسعة حفظه ، وسيالن  ذهنه ، وفهمه  الثَّاقب، وثناء   
 الناس عليه ابلعلم  واحلفظ  والزهد، وغريمها من املآثر  واملناقب.  

طلب احلديث  إىل  نه قد رحل َرَحالت واسعًة يف اإلماَم البخاري رضي هللا عاعلم أنَّ 
األمصار ، وكتَب عن شيوٍخ كثريين من األئمَّة الكبار ، فقد نقَل عنه كما يف )املقدمة( وغريها:  
أنه قال: كتبُت عن ألف  شيٍخ ومثانني، ليس فيهم إالَّ صاحب حديٍث، كلهم يقولون: اإلمياُن  

 مٌل، يزيُد وينقُص.  قوٌل وع
 ا أمحد.  وقال لنَ 

والكرابيسي، وأبو ثور، وهم من أصحاب اإلمام الشَّافعي، ومل أيخذ  ومنهم: الزعفراين، 
الُبخاري عن الشَّافعي؛ ألنه مل يلَقه، وال روى عنه ابلواسطة  إال قلياًل، قالوا: ألنَّه أدرَك أقرانَُه،  

يحه( يف موضعني: يف انزاًل، وقيل: روى عنه يف )صحوالشَّافعي  مات مكتهاًل، فال يرويه  
 ويف العرَااي، على خالٍف يف املرَاد  من قوله: ابن إدريس فيهما.  الزكاة، 

وما ذُكر من كون  شيوخه  يزيدون على ألف ابلن  سبة ملطلق من َروى عنهم، وأمَّا ابلنسبة ملن  
شيخاً،  وغريه: مئتان وتسعة ومثانون  روى عنهم يف )جامعه الصحيح(، فهم كما قال الكرماين  

واية عنهم دون مسلم: مئة وأربعة وثالثون، وتفرَّد أيضاً ابلرواية عن أشياخ  وعدد من تفرََّد ابلر   
 مل تقْع لبقيَّة أصحاب  الكتب اخلمسة  إال ابلواسطة، انتهى.  
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عنهم يف )اجلامع( وقال ابُن اَنصر  الدين يف )إحتاف السامع(: ومبلُغ مشاخيه  الذين َروى 
نهم، على ما ذكره أبو أمحد بن عدي عداً وافياً،  ومثانون شيخاً ممَّن مسَع م مئتان وتسعة

 وخالَفه احلاكُم أبو عبد هللا، فنقَص من الَعدد ثالثة َعَشر راوايً، انتهى.  
 ومل أر بيان أمساء هؤالء الثالثة عشر.  

ألنه َشْرٌط يف جواز    ذ  عن املشايخ  واإلجازة منهمواعلم أنَّه ليس اعتناء الُبخاري وغريه ابألخ
. رواية     احلديث، بل هو حمموٌل على الكمال 

فقد قال احلافُظ الس يوطي يف )اإلتقان( وغريه: اإلجازة من الشَّيخ ليسْت بالزمٍة يف جواز  
 مُل. رواية احلديث، بل الشَّرط أن يكون أهالً للر  واية والد  راية، لكنَّها أوىل وأك

ناد من الدين، وبقاؤُه من خصوصيَّة أهل هذه ذلك؛ ملا قالوه من أنَّ اإلسوهلذا اعتىن األئمَّة ب
امللَّة احملمَّدية الكاملني، ومن مث قال بعُض مشاخينا املعتمد ين: اإلسناُد أنساُب العلماء 

 العاملني.  
َعه منه احلافظ ابُن حجر، وقال بعُض الُفضالء املعتربين: األسانيُد أنساُب الكتب كما مس

 ح الباري(.  ما نقَله يف أوَّل خطبة )فت على
 وقال اإلماُم عبُد هللا  بُن املَبارك: اإلسناُد من الدين، ولوالُه لقاَل من شاَء ما شاء.  

 وقال سفياُن الثَّوري: اإلسناُد سالُح املؤمن، فإذا مل يكْن له سالح، فبأي   شيٍء يقاتل؟ 
 ، أو كثري.  بري: اإلجازُة رأُس مال كبريرب ابُن عبد الرب   اإلمام اخلوقال حافُظ الغ

وقال اإلماُم الشافعي : الذي يطلُب احلديث بال سنٍد كحاطب  ليل، حيمُل احلطَب، وفيه  
 أفعى، وهو ال يدر ي.  

هم، فإذا ذهَب الشيوُخ، فمع   وقال اإلماُم أمحد كما أسنَده عنه البخاري: إمنا الناس بشيوخ 
 َمن العيش؟  

 وا، فإذا تساووا هلكوا. يزاُل الناُس خبري ما تفاَضل وقال غريُه: ال 
 وقال آخُر: ما فرحُت بنكبة  رئيٍس، فإذا هلكت  الرؤساء، فمع من يكون العيش؟ 

 وقال الز هري  ملن قال له: َحد  ْث بال إسَناٍد: أتريُد أن َترقى السَّطح بال ُسلٍَّم؟ 
ي البلدان يف طََلبه  يعتنوَن ابحلديث، فريحتلون إىلوما زال األئمُة  ، ويتحملوَن مشاقَّ   أقاص 

فيد  أحلى من 
ُ
املتاعب بسببه ، فما عند من طلب الر  واية أجل من أبناء جنسه ، وال عند امل
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ثنا فالن، وأنشَدان لنفسه ، ولذا نُق َل عن اإلمام أمحَد رمحه هللا: أنه قيَل له: ما   قوله: حدَّ
 اً خالياً.  ي؟ فقال: سنداً عالياً، وبيتتشته  

للُبخاري إسناد األحاديث  الثالثيات، ومجلتها كما قاله الكرماين وغريه اثنان   وأعلى سنٍد وقعَ 
 وعشرون حديثاً، ودوهنا الر ابعيات، وهكذا إىل الت ساعيات، وهي غايُة ما فيه، قاله بعضهم.  

 يف البخاري   حديث  خاري   الثالثيات، وأطوُل سندٍ وقال يف )فتح الباري(: أعلى سند يف الب
 .ج ومأجوج ُتَساع ي يف أيجو 

تنبيه: ما تقدَّم آنفاً من أخذ البخاري عن الكرابيسي، والزَّعفراين، وأيب ثَور الشَّافعيني ال 
، وجرى عليه   يستلزم أن يكون شافعيًّا، وقد اخُتل َف يف مذهبه ، فقيل: إنه شافعي املذهب 

صحابنا الشَّافعية، وقال: إنَّه  وذكره أبو عاصم يف طبقات  أ الس بكي يف )طبقاته(، فقال: التَّاج
مسَع من الكرابيسي، وأيب ثور، والزَّعفراين، وتفقَّه على احلُميدي، وكل هم من أصحاب 

 الشَّافعي، انتهى.  
ن حنبل، وأسنَد عن وقيل: إنه حنبلي، وذكره أبو احلسني بن الفرَّاء يف أصحاب  اإلمام أمحد ب

رَّات، ويف كل   ذلك أجالس أمحَد بن حنبل، فقال يل أنه قال: دخلُت بغداد مثان مالبخاري   
آخَر ما ودعته: اي أاب عبد هللا! ترتُك العلَم والناَس، وتصرُي إىل خراسان؟ فقال البخاري: فأان  

 اآلن أذكُر قوله. 
صرَّح به تقي الدين  ي، قال: وامليل لكونه جمتهداً وقيل: كان جمتهداً مطلقاً، واختاره السَّخاو 

 ة، فقال: إنه إماٌم يف الفقه  من أهل االجتهاد .  بن تيميَّ 
وجلاللة  كتابه )الصحيح( قال اللؤلؤي _ يعين: ابن خلدون يف )مقدمة اترخيه( _: َشْرُحُه  

 َدْيٌن على هذه األمَّة. 
ْين؛ أي: وبغريه  حجر، فبه ارتفَع عنهم ذلك الدَّ قيل: هذا كان قبل )فتح الباري( للحافظ ابن  

 اجلليلة كما سيأيت بياهنا.   من شروحه  
 وقدَّمنا أنَّ شيوخ البخاري   يزيدون على األلف.  

وقال النَّووي يف )التهذيب(: روينا من جهاٍت عن جعفر القطَّان قال: مسعُت البخاريَّ يقول:  
 ناده.  وليس عندي حديٌث إال أذكُر إسكتبُت عن ألف  شيٍخ من العلماء وزايدة، 

ب  البغدادي قال: رحَل البخاري  إىل حُمَد  ثي األمصار ، وكتَب خبراسان،  وقال: روينا عن اخلطي
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 واجلبال، ومدن العراق كلها، وابحلجاز، ومصر، والشام، وورد بغداد مرات.  
 على مجاعٍة من كل   إقليم  وقال أيضاً قبله: وهذا ابب واسع جداً ال ميكن استقصاؤه، فأنب  هُ 

 ات  ساع رحلته ، وكثرة روايته ، وعظم  عنايته.   بلد، لُيْسَتَدلَّ بذلَك علىو 
 فأمَّا شيوخه:  

 فقال احلاكم أبو عبد هللا يف )اتريخ نيسابور(:  
ممَّن مسع منه البخاري مبكة: أبو الوليد أمحد بن حممد األزرقي ، وعبد هللا بن يزيد املقرئ،  

 حلَُميدي، وأقراهنم.  بكر عبُد هللا بن الز بري ااعيل بن سامل الصَّائغ، وأبو وإمس
وابملدينة: إبراهيُم بن املنذر احل زَامي _ ابلزاي بعد احلاء املهملة املكسورة _، ومطر  ف بن عبد  

ي، هللا، وإبراهيم بن محزة، وأبو اثبت حممَُّد بن عبد هللا، وعبد العزيز بُن عبد هللا األويس 
 وأقراهنم. 

نصر إسحاُق بن إبراهيم، وآدم بُن أيب إايس، وأبو  د بن يوسف الف ْراييب، وأبو وابلشام: حممَّ 
 اليمان احلكُم بُن انفع، وَحيوة بُن شريح، وأقراهنم.  

وببخارى: حممَّد بن سالم البَ ْيكندي، وعبد هللا بن حممد املْسَندي، وحممَّد بن عزيز، وهارون  
 قراهنم. بن األشعث؛ وأ

ُن مقاتل، ومعاذ بُن أسد، وَصَدقة بن  بن شقيق، وعبداُن، وحممَّد بومبرو: علي بُن حسن 
 الفضل، وأقراهنم.  

وببلخ: مكي بُن إبراهيم، وحيىي بُن بشر الزَّاهد، وحممد بُن أابن، واحلسن بُن شجاع، وحيىي 
 بُن موسى، وقتيبُة، وأقراهنم. 

َراة: أمحد بُن أيب الوليد   احلنف ي. وهب 
حاق بُن راهويه، وحممد بُن رافع، وحممد بُن   حيىي، وبشر بُن احلكم، وإسوبنيسابور: حيىي بنُ 

 حيىي الذهلي، وأقراهنم.  
 وابلرَّي: إبراهيم بُن موسى احلافظ، وغريه.  

وببغداد: حممد بن عيسى الطَّباع، وحممد بُن سابق، وُسَريج _ بسني مهملة وجيم مصغراً _  
 م. عمان، وأمحد بُن حنبل وأقراهنابن الن  

، وحسان بُن عبد هللا، وسعيد بُن سليمان، وَعمرو بن عوف،  وبواسط: حساُن بن حسَّان
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 وأقراهنم. 
َحربَّ _ بضم 

ُ
وابلبصرة: أبو عاصم النَّبيل، وصفوان بن عيسى، وبََدل _ بفتحتني _ ابن امل

والراء   توحة _، وَحَرمي _ بفتح احلاء امليم، وفتح احلاء املهملة، وتشديد الباء املوحدة مف
ارة، وعفَّان بن مسلم، وحممد بُن َعْرعرة، وسليمان بن حرب، وَعمرو بن  املهملتني _ ابن َعمَ 

عاصم الكاليب، وأبو الوليد الطَّيالسي، وَعار م، وحممد بن سنان، وحممَّد بن عبد هللا  
 األنصاري، وعبد الرمحن بُن حممد بن محاد، وطبقتهم.  

، وإمساعيُل بن أابن، واحلسن بن  وأبو نُعيم، وأمحد بن يعقوب  ابلكوفة: عبيد هللا بُن موسى،و 
الرَّبيع، وخالد بُن خملد، وسعد بُن حفص، وطَْلق بن غنَّام، واحلسُن بن عطيَّة _ ومها أقدم 

 شيوخه _ وعمر بن حفص، وفَ ْروة، وقَب يصة بُن عقبة، وأبو غسان، وأقراهنم.  
محد بن صاحل، وأمحد  رمي، وعبد هللا بُن صاحل، وأُن بن َصاحل، وسعيد بُن أيب مومبصر: عثما

بن َشب يب، وأصبُغ بُن الفرج، وسعيد بُن عيسى، وسعيد بُن كثري بن  ُعَفري، وحيىي بن عبد هللا  
 بن ُبكري، وَعمرو بن الربيع بن  طارق، وأقراهنم.  

لد، وإمساعيل بن بن يزيد احلراين، وعمرو بن خاوابجلزيرة: أمحد بن عبد امللك احلراين، وأمحد 
 رقي، وأقراهنم، انتهى كالم )التهذيب(، مع زايدة يف األمساء دون البلدان.  عبد هللا ال

مث قال: قال احلاكُم أبو عبد هللا: قد رحَل البخاري  إىل هذه البالد  املذكورة  يف طلب العلم،  
ن كل   انحيٍة مجاعة من قال احلاكُم: وإمنا مسَّيُت موأقام يف كل   مدينة منها على مشاخيها، 

 قد  مني؛ ليستدلَّ به على عايل إسناد ه ، انتهى.  املت
وقال غريه: ومسَع بعسقالَن من آدم بن  أيب إايٍس: وبدمشق من أيب ُمْسه ر شيئاً يسرياً، ومن  

ي، ومجاعة، وحبمص من أيب املغرية، وأيب اليمان  ، وأمحد بن خالد الوهيب، أيب النَّصر الفراديس 
 حممَّد بن يوسف الف ْراييب، انتهى.   الوحاظ ي، وبقيساريَّة من وحيىي

لكن يف )طبقات التاج السبكي( ما نص ه: ويف )اتريخ نيسابور( للحاكم: أنَّه مسَع ابجلزيرة من  
، وَعمرو بن خالد،  أمحد بن الوليد بن الورتنيس احلرَّاين، وإمساعيل بن عبد هللا بن ُزرَارة الر  قي

وهذا وهم؛ فإنه مل يدخل  اجلزيرة، ومل يسمْع من أمحد  بد امللك بن أمحد احلرَّاين،وأمحد بن ع
بن الوليد، وإمنا روى عن رجٍل عنه، وال من ابن زرارة، وإمنا إمساعيل بن عبد هللا الذي يروي  

ببغداد، وَعمرو بن خالد مسع  عنه هو إمساعيُل بن أيب أويس، وأمَّا ابن واقد، فإمنا مسَع منه 
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ا احلافظ املز  ي فيما رأيُته خبط  ه، انتهى كالم )الطبقات(،  نه مبصر، نبَّه على هذا شيخنم
 فليتأمل. 

وقال النَّووي يف )شرح البخاري( نقالً عن أيب الفضل بن طاهٍر املقدسي: أنَّ مشايَخ  
 البخاري مع كثرهتم ينحصروَن يف مخس  طبقات.  

ر يف )املقدمة(، لكن  )شرحه(، وكذا احلافظ ابن حج ى ذلك أيضاً ابن املَلق  ن يفوَجَرى عل 
ته؛ حيث قال:    كالمه قد يُوهم أنه من عندايَّ

 قلت: وينحصروَن يف مخس  طبقاٍت:  
الطبقة األوىل: من حدََّث عن التَّابعني، مثل: حممَّد بن عبد هللا األنصاري، حدَّثه عن محيد،  

يل، حدَّثه عن عبيد، ومثل: أيب عاصم النَّباهيم، حدَّثه عن يزيد بن أيب ومثل: مكي بن إبر 
يزيد املذكور، ومثل: عبيد هللا بن موسى، حدَّثه عن إمساعيل بن أيب خالد، وحدَّثه أيضاً عن  
د بن حيىي،  هشام بن عروة، وعن معروف، ومثل: أيب نُعيم، حدَّثه عن األعمش، ومثل: خالَّ

ر بن  صام بن خالد، حدَّاثه عن جريَطهمان، ومثل: علي بن عياش وعحدَّثه عن عيسى بن 
 عثمان، وشيوخ هؤالء كلهم من التَّابعني.  

الطبقة الثانية: من كان يف عصر  هؤالء، لكنَّه مل يسمْع من ثقات  التابعني؛ كآدم بن أيب 
يمان بن إايس، وأيب ُمْسهر عبد األعلى بن ُمسهر، وكسعيد بن أيب مرمي، وكأيوب بن سل 

 بالل، وأمثاهلم.  
مشاخيه ، وهم من مل يلَق التابعني، بل أخَذ عن كبار  اتبع  بقة الثالثة: وهي الوسطى من الط

التابعني: كسليمان بن حرٍب، وقُتيبة بن سعيد، ونُعيم بن محاد، وعلي بن املد يين، وحيىي بن 
، ابيَن أيب شيبة، وأمثال هؤالءَمعني، وأمحد بن حنبل، وإسحاق بن راَهَويه، وأيب بكر وعثمان 

  األخذ عنهم.  وهذه الطبقة شاركه مسلٌم يف
الطبقة الرابعة: رفقاؤه يف الطَّلب، ومن مسع قبله قلياًل: كمحمد بن حيىي الذهلي، وأيب حامت  

الرَّازي، وحممد بن عبد الرَّحيم صاعقة، وعبد بن محيد، وأمحد بن النضر، ومجاعة من 
 هم.  خيه ، أو ما مل جيده عند غري ج عن هؤالء ما فاتُه عن مشانُظرائهم، وإمنا خير   

 الطبقة اخلامسة: قوٌم يف عداد طلبته  يف السن   واإلسناد، قاله يف )املقدمة(.  
وأقول: لعلَّه يعين: وليسوا برفقٍة له يف الطَّلب؛ لتخالف الطَّبقة اليت قبلها؛ كما قد يشعُر 
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  طلبته.  بذلك التَّعبري بقوهلم: يف عداد  
حدَّث عنهم، وهم أصغُر منه يف اإلسناد  بن املَلق  ن: اخلامسة: قوم وأوىل من ذلك قول ا

 والسن   والوفاة واملعرفة، منهم عبد هللا بن مَحَّاٍد اآلُملي، وحسني الَقبَّاين، وغريمها. 
 من ال َمْعرفة له قال نقالً عن ابن  طاهر: فهذا تفصيُل طبقاهتم خمتصراً، نبَّهُت عليه لئال يُظنَّ 

ن أيب ُعبيد، عن سلمة رضي هللا عنه، مث حدَّث يف ث البخاري عن مكي، عن يزيد بإذا حدَّ 
، عن  ، عن ُبكري بن عبد هللا بن األشج   موضٍع آخَر عن بكر بن ُمضر، عن َعمرو بن احلارث 

ذا سائر يزيد بن أيب ُعبيد، عن سلمة، أنَّ اإلسناَد األول سَقَط منه شيٌء، وعلى ه
انزاًل، ويف موضٍع آخر عالياً، فقد   رُي حيد  ث ابحلديث يف موضعٍ األحاديث، وكان البخا

حدَّث يف مواضع كثرية جداً عن رجل عن مالك، وحدَّث يف موضٍع آخر عن عبد هللا بن  
ْسَندي، عن معاوية بن َعمرو، عن أيب إسحاق الَفزَاري، عن مالك، وحدَّث يف 

َ
حممَّد امل

يف مواضع عن ضَع عن ثالثة عن شعبة، وحدث ن رجل عن شعبة، وحدَّث يف موامواضع ع
 رجل عن الثَّوري، وحدَّث يف مواضع عن ثالثة عنه، وق ْس على هذا أمثاله. 

مث قال: وقد َرَوينا عن البخاري أنه قال: ال يكون احمَلد  ُث حُمد  اثً كامالً حىت يكتَب عمَّن 
ح(  ن وكيع. انتهى ما يف )التوضين دونه، وروينا هذا الكالم عفوَقه، وعمَّن هو مثله، وعمَّ 

 البن امللق  ن خمتصراً.  
وقال احلافُظ يف )املقدمة( بعد ذكر اخلمس طبقاٍت َعق َب اخلامسة  منها: وقد روى عنهم  

أشياء يسرية، وعمَل يف الرواية عنهم مبا روى عثمان بُن أيب شيبة عن وكيع أنه قال: ال يكون  
ن هو دونه، وعن الُبخاري أنه  فوَقه، وعمَّن هو مثله، وعمَّ   عاملاً حىت حيد  ث عمَّن هوالرجلُ 

    .اهقال: ال يكون احملد  ث كامالً حىت يكتَب عمَّن هو فوقه، وعمَّن هو مثله، وعمَّن هو دونه
، بل يكملها عند أهل  الكمال، فعليك ابلفائد ة  أي ها  واعلم أن هذا ال يُ ْنق ُص رتبَة الَعامل 

حيث وجَدها، وإن كانت عند من مل ت، فهي ضالُة املؤمن أيخذها الطالب هلا حيث كان
، وال من األعيان، أو كانت عنَد من هو أصغر منه سنًّا أو قدراً.    تكن أصوله من ذوي العلم 

عن  ففي )اجلامع الصغري( من رواية الرتمذي   وابن ماجه عن أيب ُهريرة، ومن رواية ابن عساكرَ 
ُث وجَدها فهو أحُق هبا(، وعزاُه يف احلكمُة ضالَُّة املؤمن فحي علي بسنٍد حسٍن: )الكلمةُ 

)ذيل اجلامع( البن حبَّان يف )الضعفاء( بلفظ: )الكلمة احلكمة ضالُة املؤمن، حيُث وجَدها  
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ُث ما  جذهبا(، ورواه يف )مسند الفردوس( عن عليٍ  رفعه بلفظ: )احلكَمُة ضالَُّة املؤم ن  حي
 ا(.  وَجَدها، فهَو أَحق  هب  

؛ فإن يف ذلك وليجتهد اإلنسان أيضاً   يف طلب  العلم النَّفيس ابلتَّغرب ألجله عن األوطان 
مرضاَة الرمحن ، وسعادَة املرء  وإن هان، وإن مل يكْن أحُد أسالف ه  له اشتغاٌل بذلك؛ فإن لكل    

، ال  ،  جمتهٍد نصيباً، والفخُر ابلعلم والكمال   ابآلابء ومناصب  الرجال 
 ما أحسَن ما قيل:  ابملال وإن كثُ َر وطَال، و وال

 َكماُل الَفىت ابلع ْلم  ال ابملَناص ب  ورُتَبُة أْهل  الع لم  أْسىَن املرات ب   
َهَب الليل  سار ب                        هُم ور ثُوا ع لَم النَّبي  نَي فاْهَتَدى هب ْم ُكل  ساٍر َغي ْ

ْرَعة  و   ت ساب  املناق ب   أمَحٍد وال فْضَل إالَّ ابكْ  ال فْخَر إال إ ْرُث ش 
 وما أحسن قوَل إمامنا الشَّافعي رضي هللا تعاىل عنه:  

 وإين إَذا ما فاَخروين مباهل  ْم فَإين   مبريَاث  النَّبي  نَي أْفَخُر 
ُر فخارُُهُم يَ ْفىَن على ُكل   َحاَلٍة وفْخر َي اب              ٍق والعظاُم نَواخ 

 نه:  سَن قوَلُه أيضاً رضي هللا عوما أح
ري َفال املْوُت أَْعلى من ُمعاجَلَة  الَفْقر    وانع َيٍة للَبنْي  قُلُت هَلا اْقص 

 سأُْنف ُق َرْيعاَن الشَّبيَبة  ُكل  ها على طَلب  الَعْلياء  أْو طََلب  األْجر              
ا فَسَأطُلُب ع ْلماً أْو أَ   ْيُض الد موع  على َقرْبي موَت ببْلَدٍة يق ل  هب 

 ولَيَس اْكت ساُب الع ْلم  اي نْفُس فَاَعلم ي مبريَاث  آابٍء كراٍم وال َمْهر             
 ولك ْن َفىَت الف ْتيان  َمْن راَح واْغَتدى لَيطُلَب ع ْلماً ابلتََّجل د  والصَّرْب  

  الُعْذر   ْن ماَت قاَل الناُس ابلَغ يفعاَش يف النَّاس  َسي  داً وإفإْن انَل ع ْلماً          
ْعر     إذا َهَجَع الن  وَّام أسبَ ْلُت َعرْبَيت  وأنَشْدُت بَ ْيتاً وهَو م ْن أحَسن  الش  

 ألَيَس مَن اخُلْسران  َأنَّ لَيالياً مَتر  ب ال نَ ْفٍع وحُتَسُب م ْن ُعْمر             
 ولبعضهم: 

ْب أدَ  ُكن    احلَسب   ابً يُ ْغنيَك َمْوروثُه عن  ابَن َمْن شئَت واكتس 
 إنَّ الَفىت َمْن يُقوُل ها أاَن َذا ليَس الَفىَت َمْن يقوُل َكاَن َأيب            

وذكَر ابُن َخل  كاَن يف ترمجة  الوزير  أيب القاسم  احلسني : أنه قال من رسالٍة له: )الفخر 
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 (:  ابلفضائل ال ابألوائل
ر  ما كاَن آابُؤه َعَقدوا، وأن يُنَشَد فيه:  قاَل هو بلؤم ه  َحلَّ مَن وأَْقب ْح ابملْرء  أْن يُ   املَفاخ 

 لئ ْن فَخْرَت آبابٍء ذو ي َشَرف  لَقْد صَدْقَت ولك ْن بْئَس ما َوَلُدوا  
فاعُه يف اجلو إذا  وما يُغين السيَف انتسابُه إىل اهل ند إذا كان كهاماً؟ وما جيد ي السَّحاب ارت

هلَة إذا كان طائيَّ السخاء ؟ وما ينفُعه اعتزاؤه إىل ؟ وما يضر الفىت كونُُه من ابَ كان جهاماً 
هاشم إذا كان متيميَّ العطاء؟ والفضُل املكتسُب خرٌي من احلسب والنَّسب، والفاضل من 

ويعلو  ى مبحامد ه  ال مبوالد ه ، يتَّكل على جمد ه  ال على َجد  ه، ويفتخُر بشرف ه  ال بسلف ه ، ويتحلَّ 
 ، ويعتد  أبحواله ال أبخواله:  إبنعامه  ال أبعَمامه  

 فَليَس َيسوُد املْرُء إالَّ بنَ ْفسه  وإْن َعدَّ آابًء ك راماً َذوي حَسْب 
ُه الناُس يف احلَ               َطْب إذا الُغْصُن مل يُثم ْر وإْن كاَن ُشعَبًة م َن املثم رَات  اْعَتدَّ

ريه: فأكثُر من أن حيصَر، وأشهر من أن  ن البخاري: فقال النووي  وغانتهى. وأما اآلخذوَن ع
يُذكر. قال: وقد روينا عن الف َرْبر ي أنه قال: مسع )الصحيَح( من البخاري تسعون ألف رجٍل،  

 فما بقَي أحٌد يرويه غريي، وقد َرَوى عنه َخالئق غري ذلك. 
ثالثُة   ألفاً أيخذون عنُه، وكان له  ن حيضُر جملسه أكثر من عشرينَ قال: وقدَّمنا أنه كا
 مستملنَي، انتهى.  

وأقوُل: لكن قال احلافظ ابُن حجر: أطلَق الف َرْبري ذلك على ما يف علمه ، وقد أتخَّر بعده  
تسع سنني أبو طلحَة منصور بن حممد البزَدوي، وهو آخُر من حدَّث عن البخاري  

 به ابُن ماكوال، انتهى.  بصحيحه، كما جزم 
 .مل يبق أحد... إخل، أي: ابلنسبة لبلد ه، فتأملل: وحيتمل أن الفربري أراد: وأقو 

مث قال النَّووي: وممَّن روى عنه من األئمَّة األعالم: أبو احلسني مسلم بُن احلجَّاج صاحب  
محن النَّسائي،  )الصحيح(، لكنه مل يرو عنه يف صحيحه ، وأبو عيسى الرتمذي، وأبو عبد الر 

حاق إبراهيم بن إسحاق احلْريب  اإلمام، وصاحل بن حممد  و ُزرعة الرَّازاين، وأبو إسوأبو حامت وأب
َجَزرة، واحلافظ أبو بكر بُن خزمية، وحيىي بن حممد بن َصاعد، وحممد بن عبد هللا َمطري، وكل  

من حدََّث عن   هؤالء أئمة حفاظ، وآخرون من احلفاظ، وغريهم، قال اخلطيُب: وآخرُ 
 لي، انتهى كالم النَّووي يف )التهذيب(. احلسنُي بن إمساعيل احملام   البخاري ببغداد
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وأقول: هؤالء الثالثة، وهم الفربري، والبزدوي، واحملاملي من أجل   من أخذ عن البخاري  
داد آخر )صحيحه(، ومسَعه منه، لكن احملام لي فاته منه مساع أشياء كثرية، وإمنا مسَع منه ببغ

 لط بعُضهم يف ذلك. اري جمالَس ال مجيَعه، كما غَقْدمٍة َقد مها البخ
ومن أجل   من مسَعه منه أيضاً: إبراهيم بن معقل النَّسفي، وفاته مساع قطعة من آخره رواها  

 ابإلجازة.  
ومن أجل  هم: محاُد بن َشاكر، لكن له فيه َفوت أيضاً، وقد اتصلت رواايهتم لنا من طريق 

 . (يض اجلاري بشرح صحيح البخارياعات كثريين بي َّنَّاهم يف )فمج
وأما قول القسطالين: واألصح  أنَّ النَّسائي مل يرو عن البخاري شيئاً، ففيه أن عدم التَّعرض 

 هلذا من مثل النَّووي قد يدل  على عدم وجود ه ، فضاًل عن كونه األَصح، فتدبر.  
ُد بن محُدون األعمش،  حممد بن هارون احلضَرمي، وأمحوقال غريه: وممن روى عن البخاري 

 بن عنرب، وإبراهيم بُن معقل النسفيان، وخلق آخرون من مشاخيه وأقرانه.   وحممود
ْسَندي، وعبد هللا بن منري، وإسحاق بن أمحد السَّْرماري، 

َ
فمن مشاخيه: عبد هللا بن حممد امل

 وحممد بن خلف بن قتيبة.  
ن، وإبر ومن أقرانه: أبو ُزرع ذكرهم قريباً وأبو بكر   اهيم احلْريب، ومطري املتقدمة وأبو حامت الرازايَّ

بن أيب عاصم، وموسى بن هارون احلَمَّال، وحممد بن قُتيبة البخاري، وأبو بكر اأَلْعني، 
وغريهم. وأما سعة حفظه ، وسيالُن ذهنه، وفهمه الثَّاقب، وثناء الناس عليه يف املشارق   

 و أمر مشهور: واملغارب، فه
 حديث سرداً.  ان حيفُظ وهو صيب سبعني ألف فقد قيل: إنه ك

ونقل عن حممد بن َعمرويه أنه كان يقول: مسعُت حممد بن إمساعيل يقول: أحفُظ مَئة ألف   
 حديٍث صحيٍح، ومئيت ألف حديث غري صحيح.  

 وإىل األول أشار العراقي بقوله:  
 َعْشَر أَلف  أَلٍف   .... ل َقْول  اجلُْعف ي أحَفُظ منهُ 

 واحدًة، فيحفظ ما فيه منها.   أنه كان ينظر يف الكتاب مرةً وُروي: 
 ونُق َل عن اإلمام أمحَد بن حنبل أنه قال: ما أخرجْت خراساُن مثَل حممد بن إمساعيل. 

وعنه أنه قال: انتهى احلفُظ إىل أربعة من أهل خراسان: أبو زرعة الرازي، وحممد بن إمساعيل  
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 بن شجاع الَبلخي.  السمرقندي  الدارمي، واحلسن اري، وعبد هللا بن عبد الرمحنالبخ
وقال اإلماُم حممد بُن بشار: حفَّاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة ابلر  ي، ومسلم بن احلجَّاج  

 بَنيسايور، وعبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي  بسمرقند، وحممد بن إمساعيل بُبَخارى.  
 .  ل: ما قدم علينا مثُل البخاريوُروي عنه أنه قا

ي البصرَة، قاَم إليه، فأخذه بيده ، وعانقه وقال: مرحباً مبن أفتخُر وعنه: أنه حني قدم البخار 
نني.    به منذ س 

وقال علي  بن حجٍر: َأخرجت خراساُن ثالثة: أاب زرعة ابلر  ي، وحممد بن إمساعيل ببخارى،  
 هم وأفقههم وأبصرهم.  والدَّارمي بسمرقند، وحممد عندي أعلمُ 

 ه قال: ما رأيت خراسيًّا أفهم منه.  افظ صاحل بن حممد َجَزرة أنوعن احل
 وقال: أعلُمهم ابحلديث البخاري ، وأحفُظهم أبو زرعَة، وهو أكثرُهم حديثاً.  

وقال حممد بن أيب حامت: مسعت حاشَد بن إمساعيل، وآخر يقوالن: كان البخاري خيتلف  
مل ال   على ذلك أايم، فكنا نقول له:وهو غالم، فال يكتب حىت أتى  معنا إىل السماع

تكتب؟ فقال: إنكما قد أكثرمتا عليَّ، فاْعر ضا عليَّ ما كتبُتما، فأخرجنا له ما كان عندان،  
فزاَد على مخسَة َعَشَر ألَف حديث، فقرأها كلها عن ظهر  قلبه، حىت جعلنا ُنصلُح كتَبنا من  

مه أحٌد، قاال:  ع أايمي؟ فعلمنا أنه ال يتقدَّ َن أين أختلُف َهْدراً وأضي   حفظه ، مث قال: أترو 
فكان أهُل املعرفة يتبعونه لطلب  احلديث وهو شابٌّ حىت يغلبوه على نفسه ، وجيالسوُه يف 

 بعض الط رق، فيجتمع عليه ألوف، أكثرهم يكتبون عنه.  
رة وهو ري خيتلف معنا إىل مشايخ البصوعبارة )املقدمة(: قال حاشد بُن إمساعيل: كان البخا

تى على ذلك أايم فلمناُه بعد ستة عشر يوماً فقال: قد أكثرمت َعليَّ، غالم، فال يكتب حىت أ
فاعرُضوا عليَّ ما كتبُتم، فأخرجَناه، فزاَد على مخسة عشر ألف حديث، فقرأها كلها عن ظهر   

 قلٍب حىت جعلنا حُنْك ُم كتبنا من حفظه، انتهت.  
سليمان بن حرب، والبخاري   زهر  السجستاين: كنت يف جملسقال فيها: قال حممَّد بن األ مث

 يسمع وال يكتب، فقيل لبعضهم: ماله ال يكتب؟ فقال: يرجُع إىل خبارى فيكتبه من حفظه. 
 وقال أبو بكر بُن عتاب: كتبنا عن حممد بن إمساعيل، وما يف وجهه  شعرة.  

ل مَّد بن سالم البيكندي، فقاليم بن جماهد يقول: كنت عند حموقال ابُن أيب حامت: كان سَ 
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يل: لو جئت قبُل لرأيت صبياً حيفظ سبعنَي ألَف حديٍث، قال: فخرجُت يف طلبه، فلقيته،  
فقلُت: أنت الذي تقول: أحفُظ سبعنَي ألَف حديٍث؟ قال: نعم، وأكثر، وال ُأجيبك حبديث 

ُت أروي حديثاً من  أكثرهم ووفاهتم ومساكنهم، ولس عن الصحابة والتابعني إال عرفُت مولَد 
حابة  إال ويل يف ذلك أصل أحفظُه حفظاً عن كتاب  هللا تعاىل وسنَّة رسوله صلى  حديث الصَّ 

 هللا عليه وسلم.  
وقال: دخلُت بلخ، فسألوين أن أُْملي عليهم كلَّ َمْن كتبُت عنه، فأمليُت ألف حديٍث عن 

 ألف  شيٍخ.  
ا َقد مُت على   ساعٍة ثالُث مئة  نفٍس، وميوماً يف أصحاب أنس، فحضرين يفوقال: تذكرُت 

 شيخ إالَّ كان انتفاُعه يب أكثر من انتفاع ي به.  
وقال حاشُد بن إمساعيل: رأيُت إسحاَق بن راهويه جالساً على املنرب، والبخاري جالس معه،  

وله، وقال: اي معشر  وإ سحاق حيدث، فمرَّ حديث، فأنكره حممد، فرجع إسحاق إىل ق
واكتُبوا عنه؛ فإنه لو كان يف زمن احلسن  بن أيب ديث، انظروا إىل هذا الشاب، أصحاب احل

 احلسن الَبصري، الحتاج  إليه؛ ملعرفته  ابحلديث  وفقهه . 
وقال الفربري: مسعُت حممد بن أيب حامت يقول: مسعُت حاشَد بن إمساعيل يقول: كنُت 

دخَل اليوم سي  ُد  دَم، قال حممَّد بن بشَّار: حممَّد بن إمساعيل، فلمَّا ق ابلبصرة، فسمعُت بقدوم
 الُفقَهاء . وقال: أان أفتخُر به منذ سنني.  

وقال موَسى بن قريش: قال عبُد هللا بن يوسف الت  نيسي للُبخاري: اي أاب عبد هللا! انظْر يف  
، فقال: نعم.   كتيب وأخربين مبا فيها من السَّقط 

يب، فما وجدَت فيها من خطأ،  َسالم البيكندي: انظْر يف كتالبخاري : قال يل حممَّد بن وقال 
 فاضرْب عليه، فقال له بعُض أصحابه: َمْن هذا الفىت؟ فقال: هذا الذي ليس مثله أحد.  
ت، وال أزاُل  وكان حممَّد بن َسالم املذكور يقول: كلَّما دخل عليَّ حممَُّد بن إمساعيل حتريَّ

 حبضرته .  اً منه؛ يعين: خيَشى أن خيطئَ خائف
د يين: كنَّا يوماً عند إسحاق بن  راهويه، وحممَّد بن إمساعيل حاضر، فمرَّ  وقال أبو بكر امل

إسحاق حبديث وَدوََّن صحابيَُّه عطاَء الكيخاراين، فقال له إسحاق: اي أاب عبد هللا! إيش  
يمن، فسمَع  ث هذا الرجل الصَّحايب إىل الهي كيخاران؟ قال: قرية ابليمن، كان معاويُة بع
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ثني، فقال له إسحاق: اي أاب عبد هللا! كأنَّك شهدَت القوم، انتهى ما يف  منه عطاء هذا حدي
 )املقدمة(.  

بفتح الكاف، وسكون التحتية،   -وأقول: قال الس يوطي يف )لب األلباب(: الَكْيَخارَاين   
  ابليمن، انتهى.  ء نسبة إىل َكْيَخارَان: قريةٌ وخباء معجمة وراء؛ أي: فألف، فنون، واي

 القاموس(: منها عطاء بن يعقوب. وقال يف )
ويف )املقدمة(: قال البخاري : كنُت عند إسحاق بن راهويه، فُسئ َل عمَّن طلَّق انسياً،  

ْن أُمَّيت ما  فسكَت طويالً مفك  راً، فقلت أان: قال النيب  صلى هللا عليه وسلم: )إنَّ هللاَ جتاَوَز ع
َثْت به  أ تكلَّْم به(، وإمنا يُراد مباشرة هؤالء الثالث: العمل  نْ ُفسها، ما مل تعَمْل به أو حدَّ

والقلب، أو الكالم والقلب، وهذا مل يعتقْد بقلبه ، فقال يل إسحاق: قويتين قوَّاك هللا وأفىت  
 به، انتهى.  

يت اخَلطأُ والن  سياُن وما  لطَّرباين: )رُف َع عْن أُمَّ وانظر ملَ مْل يستدلَّ حبديث ثوابن الَّذي رواه ا
، والطرباين   اْسُتكر ُهوا عليه(، ولعلَّه مل يثبْت عنده، كاحلديث الَّذي رواه ابُن ماجه عن أيب ذرٍ 
واحلاكُم عن ابن عبَّاس، والطرباين  عن ثوابن أيضاً، ولفظه: )إن هللَا تَعاىل جتاَوَز يل  عْن أُمَّيت  

 هوا عليه (.  طأَ والن  سياَن وما اسُتْكر  اخلَ 
الَّذي أورَدُه، فقد أخرَجه أصحاُب الكتب  الستَّة عن أيب ُهريرة، وكذا الطَّرباين   وأمَّا احلديث

 عن عمران بن ُحصني. 
ي عند أحٍد إال عند علي   بن املد يين، وأان كنُت أُْغرُب   وقال الُبخاري: ما استصغرُت نفس 

يل: دَْع قوَلُه، هو َما  م لعلي   بن املد يين، فقال ُد بن أمحد: فذكرُت هذا الكالعليه، قال حام
ه .    رََأى مثَل نفس 

وقال البخاري  أيضاً: كاَن علي  بن املد يين يسألين عن شيوخ  خراسان، فكنُت أذكُر له حممَّد  
أثنيَت عليه فهو عندان  بن سالم فال يعرفه، إىل أْن قال يل يوماً: اي أاب عبد هللا! كل  من 

 ى.  الر  ض
لسُت الُفقهاء والز هاد والعبَّاد، فما رأيُت منذ عقلُت مثل حممَّد بن  وقال قتيبُة بن سعيد: جا

 إمساعيل، وهو يف زمانه  كُعَمَر يف الصَّحابة.  
 وعن قتيبة أيضاً قال: لو كان حممَّد بن إمساعيل يف الصَّحابة، لكان آية.  
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يقال له: أبو يعقوب، قُتيبة، فجاء رجٌل شعرَاين، يوُسَف اهلََمداين: كنا عند  وقال حممَُّد بن
، ونظرُت يف الرأي،   فسأله عن حممَّد بن إمساعيل، فقال: اي هؤالء! نظرُت يف احلديث 

 وجالسُت الُفقهاَء والزهاَد والعبَّاَد، ما رأيُت منذ عقلُت مثل حممَّد بن إمساعيل. 
ذا أمحد بُن  ن إمساعيل، فقال للسَّائل: هق السَّكرَان، فدخل حممَّد بوُسئ َل قتيبُة عن طال 

 حنبل، وإسحاق بُن راهويه، وعلي بن املد يين قد ساَقهم هللا إليك، وأشاَر إىل الُبخاري.  
وقال إبراهيُم بن حممَّد بن َسالم: كان الر ُتوُت من أصحاب  احلديث مثل سعيد بن أيب مرمي، 

ْنه والعَدين؛ يعين:  حلَُميدي، ونُعيم بن محَّاد،ال، وإمساعيل بن أيب أويس، واوحجَّاج بن م 
حممَّد بن حيىي بن أيب َعمرو اخلالل، وحممَّد بن ميمون، وإبراهيم بُن املنذر، وحممَّد بن العالء،  

وأيب سعيد األشج، وإبراهيم بن موسى الفرَّاء، وأمثاهلم يقُضون حملمد بن إمساعيل على 
هم يف   النَّظر واملعرفة. أنفس 

ة  الفوقية، فواو ساكنة، فمثناة فوقية آخره _ مبعىن الرؤساء، قاله  ْوت _ بضم   الراء  واملثنا والر ت ُ 
: بفوقية  ابن األعرايب   وغريه، كذا يف )املقدمة(، و)التَّهذيب(، ومل يبينا مفرده، لكنه الرَّت 

: الرئ  وٌت، انتهى. يُس، واجلمع َراتٌَّت، ورُت  مشددة آخره، قال يف )القاموس(: الرَّت 
َذاَكَرين أصحاُب َعمرو بن  علي الَفالَّس حبديث فقلت: ال أعرفُه، فسر وا وقال البخاري: 

بذلك، وصاروا إىل َعمرو بن علي، فقالوا له: ذاكران حممَّد بَن إمساعيل حبديٍث فلم يعرْفه، 
 بُن إمساعيل ليس حبديٍث.  فقال َعمرو بن علي: حديٌث ال يعرفُه حممَّد 

 د بن إمساعيل على العلماء كفْضل  الرجال  على الن  ساء.  ل رجاُء بن مرجا: فضُل حممَّ وقا
ي على ظهر  األرض.    وقال أيضاً: هو آيٌة من اآلايت  ميش 

هللا!   وقال الرتمذي : كان حممَّد بن إمساعيل عند عبد  هللا بن  ُمنري، فقال له ملا قاَم: اي أاب عبد  
 تجاَب هللا دعاءُه فيه.  األمَّة، قال الرتمذي : فاسجعَلَك هللا زيَن هذه 

، ومسعُته يقول: أان من تالمذت ه .    وقال الفربري : رأيُت عبد هللا بَن منري يكتُب عن البخاري  
وعبُد هللا املذكور كما قال يف )املقدمة( من شيوخ  الُبخاري، قد حدَّث عنه يف )اجلامع 

 بن حنبل.   كانت وفاته سنة أن ماَت أمحدلصحيح(، وقال: مل أر مثَله، و ا
وقال حممَّد بُن أيب حامت الورَّاق: مسعُت حيىي بَن جعفر البيكندي يقول: لو قدرُت أن أزيَد  
عمر ي يف عمر حممَّد بن إمساعيل لفعْلُت، فإنَّ َمويت يكون موت رجٍل واحٍد، وموت حممَّد 
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: لوال أنت ما است اُب العلم، قال: ومسعُته يقولبن إمساعيل فيه ذه طيبُت العيَش للبخاري  
 بُبخارى.  

مه.    وقال عبُد هللا بن حممَّد املسندي: حممَّد بُن إمساعيل إماٌم، فَمن مل جيعْله إماماً، فاهتَّ
نه  عن وقال حاشد: رأيُت َعمرو بن ُزرَارة، وحممَّد بن رافع عند حممَّد بن إمساعيل، ومها يسأال

: ال حتد  ثوا إالَّ عن أيب عبد هللا؛ فإنَّه أفَقه منَّا  قاما قاال ملن حَضَر اجمللسَ علل  احلديَث، فلمَّا 
وأعلم وأبصُر. وقبَّله مسلٌم مرَّة بني عينيه ، وقال له: َدْعين أقب  ل رجليَك اي أستاَذ األستاذ ين،  

 . وسي  َد احملد  ثني، واي طبْيَب احلديث  يف علل ه  
َم من حممَّد بن إمساعيل يف َمعىن العلل   داً ابلعراق وال خبراسان أعل وقال الرتمذي : مل أر أح

 والتَّاريخ واألسانيد.  
وقال البخاري : دخلُت على احلَُميدي وأان ابُن مثاين عشرة سنة، فإذا بينه وبني آخر اختالٌف  

ُل بيننا، يُت فعرَضا عليَّ اخلُصومَة، فقض يف حديث، فلمَّا أبصَرين قال: جاء من يفص 
؛ لكون احلق      معه.  للُحَميدي  

: مسعُته يقول: كنت يف جملس  الفراييب، فسمعُته يقول:   وقال حممَّد بن أيب حامت ورَّاق البخاري  
ثنا سفيان، عن أيب َعُروبة، عن أيب اخلطَّاب عن أنس: أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كان   حدَّ

وبة، وال أاب اخلطَّاب، رْف أحٌد يف اجمللس أاب َعرُ نسائه  يف ُغسل واحٍد، فلم يعيطوُف على 
 فقلت: أمَّا أبو َعُروبة: فَمْعمر، وأمَّا أبو اخلطَّاب: فقتادُة.  

وعبارُة )املقدمة(: قال حممَّد بن أيب حامت عن البخاري   قال: كنت يف جملس  الف ْراييب، فقال: 
ثنا سفيان، عن أيب   اجمللس من أيب محزة، فلم يعرْف أحٌد يف  َعُروبة، عن أيب اخلطَّاب، عنحدَّ

فوق سفيان، فقلت هلم: أبو َعُروبة هو: َمْعمر بن راشد، وأبو اخلطَّاب هو: قتادُة بن د َعامة،  
 وأبو محزة هو: أنُس بن مالك، قال: وكان الثَّوري فعوالً لذلك، يكين   املشهورين، انتهى.  

 لُقُدومي حني بلَغَك؟  ال أليب عبد هللا: ما أعدْدتَ املذكور: قدم رجاء احلافظ، فقوقال ورَّاقه 
ويف أي   شيٍء نظرَت؟ قال: ما أحدْثُت نظراً، وال استعددُت لذلك؛ فإن أحببَت أن تسأَلين  
عن شيٍء، فافعْل، فجعَل يُناظره يف أشياء، فبقَي رجاءُ ال يدري، مث قال أبو عبد  هللا: هل  

شئَت، فأخَذ رجاء يف أسام ي  ه وخجالً: نعم، قال: سْل إن الز  ايدة؟ فقال استحياًء من لك يف
أي وب، فعدَّ حنواً من ثالثة عشر امساً، وأبو عبد هللا ساكٌت، فظنَّ رجاء أنَّه صنَع شيئاً، فقال: 
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ليه أكثر من  اي أاب عبد هللا! فاتَك شيٌء كثرٌي، فزيَّف أبو عبد هللا من أولئك سبعة، وأغرَب ع
َمة السَّوداء؟ قال: هات كم رويَت أنت؟ قال: ال لرجاء: كم رويَت يف العماستني رجاًل، مث ق

 حنواً من أربعني حديثاً، فخجَل رجاء، ويبَس ريُقه.  
وقال أبو حامد األعمش: رأيُت الُبخاري يف جنازة، وحممَّد بن حيىي الذهلي يسأله عن 

ُ  ُقْل ُهَو ا﴿هم، كأنه يقرأ: ومير فيها الُبخاري مثل السَّ األمساء والُكىن وعلل احلديث،  َّللَّ
 [.  1]الصمد: ﴾َأَحدٌ 

 وغالُب ما ذكراَنه موجوٌد يف )املقد  مة( للحافظ ابن  حجٍر، وفيها أشياء ُأخر زائدة.  
 مث قال: ذكر طرف من ثناء أقرانه  وطائفة من أتباعه  عليه.  

ن إمساعيل، وال قدَم منها خراسان قط أحفُظ من حممَّد ب قال أبو حامت الرَّازي: مل خيرْج من
  العراق أعلُم منه.  إىل

: ما رأيت مثل حممَّد بن إمساعيل، ومسلٌم حافظ، لكنَّه مل   وقال احلسنُي املعروف ابلعجلي  
 يكن يبلُغ مبلغ حممَّد بن إمساعيل. 

، دي   وقال العجلي  أيضاً: رأيُت أاب ُزرعة وأاب َحامت يستمعان  إل ناً فاضاًل،  يه، وكان أمَّة من األمم 
 ٍء، وكان أعلم من حمم  د بن حيىي الذهلي بكذا وكذا.  حيسُن كلَّ شي

وقال عبُد هللا بن عبد الرَّمحن الدَّارمي: قد رأيُت العلماء ابحلرمني واحلجاز والشَّام والعراق، 
 فما رأيُت فيهم أمجع من حممَّد بن إمساعيل.  

 طلباً.   و أعلُمنا وأفقُهنا، وأكثُرانوقال أيضاً: ه
حديث، وقيل له: إنَّ الُبخاري صحَّحه، فقال: حممَّد بن إمساعيل هو   وسئَل الدَّارمي عن

أبصُر مين، وهو أكيُس خلق  هللا، عَقَل عن هللا ما أمَر به، وهنى عنه يف كتابه  وعلى لسان  
تفكَّر يف أمثاله ،  شغَل قلَبه وبصَره ومسَعه، و  نبي  ه صلى هللا عليه وسلم، إذا قرأَ حممٌد القرآن،

 اَمه من حالله .  وعرَف حر 
وقال أبو سْهٍل حممود بن النَّضر الفقيه: دخلُت البصرَة والشَّام واحلجاَز والكوفَة، ورأيت 

ه م.    علماءَها، فكلَّما جَرى ذكر حممَّد بن إمساعيل، فضَّلوه على أنفس 
نيا   ماء مصَر يقولون: حاجتُنا يفأكثَر من ثالثني عاملاً من عل وقال أبو سْهل أيضاً: مسعُت  الد 
 النَّظُر إىل حممَّد بن إمساعيل.  
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وُسئل احلافظ أبو العباس الفْضل بن العبَّاس املعروف ب )فضلك الرَّازي(: أميا أحفظ حممد بن  
لين ما بني حلوان إمساعيل أو أبو ُزرعة؟ فقال: مل أكْن التقيُت مع حممد بن إمساعيل، فاستقبَ 

 كلَّ اجلهد  على أْن أجيَء حبديث ال يعرفه، فما  ل: فرجعُت معه مرحلًة، وجهدتُ وبغداد، قا
 أمكَنين، وهذا فالن أغرب على أيب ُزرعة عدد شعر  رأسه.  

 وقال حممد بُن إمساعيل الدَُّغويل: كتب أهل بغداد إىل حممَّد بن إمساعيل الُبخاري كتاابً فيه:  
سْ 
ُ
 حنَي تُ ْفتَ َقُد م ولَْيَس بْعَدَك َخرْيٌ  ل موَن خَبرْيٍ ما بَق يَت هلَُ ~امل

وقال إماُم األئمَّة أبو بكر حممَّد بن ُخزمية: ما حتَت أدمي السَّماء أعلَم ابحلديث  من حممَّد بن 
 إمساعيل. 

لكبُش  وقال أبو أمحد بُن عدي: كان حيىي بُن حممد بن  َصاعد إذا ذكر الُبخاري قال: ذاك ا
 النَّطَّاح. 

النَّقي، العامل الذي مل أر مثَله، حممد بن إمساعيل، وهو   َعمرو اخلفَّاف فيه: التَّقيوقال أبو 
أعلُم ابحلديث  من أمحد وإسحاق وغريمها بعشرين درجة، ومن قال فيه شيئاً فعليه  مين ألف  

ل ئُت 
ُ
 منه رعباً.  لعنة. وقال أيضاً: لو دخَل من هذا الباب وأان أحد  ث، مل

ي: لو أنَّ أهَل اإلسالم اجتَمعوا على أن  رون احلمَّال احلافظ البغدادوقال موسى بُن ها
 ينصُبوا آخر مثل حممَّد بن إمساعيل، ملا قُدروا عليه.  

وقال عبُد هللا بن حممد بن سعيد بن جعفر: مسعُت العلماء ابلبصرة  يقولون: ما يف الدنيا مثل  
  هللا: وأان أقوُل قوهلم.  املعرفة  والصَّالح، قال عبدُ  حممَّد بن إمساعيل يف

 وقال احلاكُم أبو أمحٍد يف )الكىن(: كان البخاري  أحد األئمة يف معرفة  احلديث ومجعه .  
ولو فتحُت ابب ثناء األئمَّة عليه ممَّن أتخَّر عن عصر ه ، لَفين  القرطاُس، ونفَدت  األنَفاُس،  

 افظ خمتصراً.  انتهى ما يف )املقد  مة( للح فذاك حبٌر ال ساحَل له، 
وبعدما تقدَّم من ثناء كبار  مشاخيه  عليه ال حيتاُج إىل حكايته  عن آخرين؛ ألنَّ  مث قال فيها: 

أولئك إمنا أثَنوا مبا شاهُدوا، ووصُفوا مبا علُموا، خبالف من بعَدُهم؛ فإنَّ ثناؤُهم ووصَفهم مبينٌّ 
 ، انتهى.  اهٌر، وليس اخلرُب كالَعَيانإليهم، وبني املقامني فرٌق ظ   على االعتماد على ما نُقل

وقال التاُج الس بكي يف )الطبقات الكربى( بعد إيراد ه  مجالً من مناقب ه : واعلْم أنَّ مناقَب أيب 
عبد هللا كثريٌة، فال َمْطمع يف استيعاب  غالب َها، والكتُب مشحونٌة به، وفيما أوردانُه َمقنع  
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 ٌغ، انتهى.  وبال
 اً من ترمجة الُبخاري ممَّا نقلَنا بعَضه:  )التهذيب( بعد أن نَقَل كثري  وقال النووي  يف

فهذه أحرٌف من عيون  مناقبه ، من صفاته  وُدَرر مشائله  وحاالته ، أشرُت إليها إشارات؛ لكوهنا  
ها عن أن حتَصى، ، ومناقُبه ال تستقَصى؛ خلروج  وهي منقسمٌة إىل  من املعروفات  الواضحات 

ايٍة، وتنس ك وإفادٍة، وورٍع وزهادٍة، وحتقيٍق وإتقاٍن،  ، واجتهاٍد يف التحصيل  ورو حفٍظ ودرايةٍ 
ومتكن وعرفاٍن، وأحوال وكراماٍت، وغريها من أنواع املْكُرمات، ويوضح ذلك ما أشرُت إليه  

ال  ظ  الن قاد املتقن ني، الذينمن أقوال  أعالم املسلمني، أويل الفضل  والورع  والدين، واحلفَّا
، ب ل يتأمَّلوهنا وحير  روهنا، وحيافظوَن على صيانتها أشدَّ احملافظات، جيازفون يف العبارات 

ر ، رضي هللا   وأقاويلهم بنحو ما ذكرُت غري منحصرٍة، وفيما أشرُت إليه أبلُغ كفاية للمستبص 
وجزاُه عين وعن  دار  كرامته  مع من اصطَفاه، عنه وأرَضاه، ومجَع بيين وبيَنه ومجيَع أصحابنا يف

 مني أكمل اجلزاء، وحَباه من فضله  أبلَغ احلباء، انتهى.  سائر  املسل 
تنبيه: قال احلافُظ ابُن حجر يف )املقدمة( أيضاً: ذكر مجٍل من األخبار  الشَّاهدة بسعة 

 حفظه ، وسيالن  ذهنه ، واط  العه على العلل  سوى ما تقدَّم. 
مشايخ ببغداد يقولون: إنَّ  حلافظ أنه قال: مسعُت عدَّة ذكر بسنده  إىل أمحد بن عدي امث 

حممد بن إمساعيل الُبخاري قدم بغداد، فسمَع به أهُل احلديث، فاجتمعوا وأراُدوا امتحاَن 
حفظه ، فعمدوا إىل مئة حديث، فقَلُبوا متوهنا وأسانيدها، وجعلوا منَت هذا اإلسناد إلسناد  

رجٍل عشرة أحاديث، وأمروهم  ودفعوَها لعشرة أنفٍس، لكل   وإسناد هذا املنت ملنٍت آخر، آخر، 
إذا حَضروا اجمللَس أن يلقوا ذلك على الُبخاري، وأخذوا عليه املوعَد للمجلس، فحضَر  
وحضَر مجاعٌة كثريون من الُغرابء من أهل ُخراسان وغريهم ومن البغداديني، فلمَّا اطمأنَّ  

اديث، فقال له فسأَله عن حديث من تلك األح هله، انتدَب رجٌل من العشرة،اجمللُس أب
الُبخاري: ال أعرفه، فما زاَل يلقي عليه واحداً بعد واحٍد حىت فرَغ، والُبخاري يقول: ال 

أعرفه، فكان الُعلماء ممَّن حضَر اجمللس يلتفُت بعُضهم إىل بعض، ويقولون: فهم الرجل، ومن  
، مث انتدَب الثاين من جز  والتَّقصري وقلَّة احلفظة، يقض ي على الُبخاري ابلعكان مل يدر القضيَّ 

العشرة، وفعل كاألول، وقال له الُبخاري كاألول، مث انتدَب الثالث والرابع، وهكذا إىل متام 
العشرة حىت فرُغوا كلهم من إلقاء  تلك األحاديث املقلوبة ، والُبخاري ال يزيدهم على: ال 
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يثك األوَّل، فقلت: كذا، وصوابُه  َت إىل األول فقال: أمَّا حدفلمَّا علم أهنم فرُغوا، التفأعرفه، 
كذا، وحديُثك الثاين كذا، وصوابُه كذا، وهكذا الثَّالث والرَّابع إىل متام العَشرة على الوالء، 

، فأقرَّ الناس   فردَّ كلَّ منٍت إىل إسناد ه ، وكلَّ إسناٍد إىل متنه ، يف اجلميع على الوالء يف السؤال 
.له اب ، وأذعُنوا له ابلفضل    حلفظ 

قال فيها: قلُت: فمن هنا خيضُع للبخاري، فما العجُب من رد  ه اخلطأَ إىل الصَّواب؟ فإنه  
 كان حافظاً ال ينكر، بل العجُب من حفظه  للخطأ على ترتيب  ما ألقوه عليه يف مرَّة واحدٍة.  

كتاب من د بن إمساعيل، كان أيخُذ الَذاين قال: ما رأيُت مثل حممَّ ورو  ينا عن أيب بكٍر الكلو 
 العلم، فيطَّلع إليه اطالعًة واحدًة، فيحفُظ عامَّة أطراف  األحاديث من مرَّة واحدٍة. 

 وتقدَّم ما حكاه حاشٌد من أنه كان حيفُظ ما مسَع وال يكتُب، انتهى ما يف )املقدمة(.  
 املقلوب:  يَّته( بقوله يف حبث  احلديثحلافظ الزين العرَاقي يف )ألفوقد أشار إىل هذه القضيَّة ا

َئٍة ملَّا أََتى بَ ْغَداَد فَ َردَّها وَجوََّد اإل سْ 
   .َنادَ ومْنُه قَ ْلُب َسَنٍد ل َمنْت  حْنَو اْمت َحاهن  م إ َماَم الَفن   ~يف  م 

أن   ئة حمد  ث، فتجمَّعوا وأرادوامث قال يف )املقدمة(: وقال أبُو األزهر: كان بسمرقند أربع م
، وإسناَد العراق يف إسناد   يُغل  طوا حممد بن إمساع يل، فأدخلوا إسناَد الشام  يف إسناد  العراق 

 الشَّام، وإسناد احلرم  يف إسناد اليمن ، فَما استطاُعوا أْن يتعلَّقوا عليه بَسْقطة، انتهى.  
: م على  كيالين_نفعنا هللا بربكاته  ا وقَع لسي  دي عبد القادر الوممَّا يناسُب إيراَدُه يف هذا املقام 

الدوام_، قال العارُف الشَّعراين يف )طبقاته الوسطى(: وملا اشتهَر الشيُخ عبد القادر  يف  
َة   ، فجمَع كل  واحٍد له عدَّ ، اجتمَع له مئة فقيٍه من علماء بغداد ميتحنونَُه يف العلم  اآلفاق 

من صدره  ابرقٌة  أطرَق رأسه الشيُخ، فظهرْت  ه، فلما استقرَّ هبم اجمللُس،مسائَل، وجاؤوا إلي
من نور، فمرت على ُصدور املئة  فقيه، فمسحت ما يف قلوهبم، وهبُتوا واضطربُوا، وصاحوا  

صيحًة واحدًة، ومزَّقوا ثياهبم، وكَشفوا ُرؤوسهم، مث َصع د الشيُخ الكرسيَّ، وأجاَب عن مجيع  
 لك اليوم، انتهى.  ُفوا بفضله ، وخضعوا له من ذمسائلهم، فاعرت 

افُظ ابن حجر يف )املقدمة(: وقال ُغْنجار يف )اترخيه(: مسعُت أاب القاسم منصور مث قال احل
بن إسحاق بن إبراهيم األسدي يقول: مسعُت أاب حممد عبد هللا بن حممَّد بن إبراهيم يقول: 

 يناد ي:  امع البصرة، فسمعُت منادايً مسعُت يوسف بن موَسى املروزي يقول: كنُت جب
قدَم حممَّد بن إمساعيل الُبخاري فقاموا يف طلبه  وكنُت فيهم، فرأيُت رجالً   اي أهَل العلم! لقد
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ليس يف حليته  بياض يصل  ي خلف األسطوانة ، فلمَّا فرَغ، أحدقوا به وسألوُه أن يعقَد هلم  
البصرة ، فقال: اي أهَل  نادي اثنياً، فناَدى يف جامع جملَس اإلمالء، فأجاهبم إىل ذلك، فقاَم امل

م! لقد قدم حممَّد بن إمساعيل الُبخاري، فسألناُه أن يعقَد جملس اإلمالء، فأجاَب أبنه  العل 
جيلس غداً يف موضع كذا، فلمَّا كان الغد، حضَر احملد  ثون واحلفاظ والفقهاء والن ظار، حىت  

إلمالء، وقال قبل أن أيخَذ  ألف نفس، فجلس أبو عبد هللا لاجتمَع أانس قريباً من كذا كذا 
، وقد سألُتموين أن أحد  ثكم، وسأحد  ثكم أحاديث عن يف  اإلمالء: اي أهَل البصرة! أان شابٌّ

أهل  بلدُكم تستفيُدوهنا_ يعين: ليست عندكم_ فتعجَّب الناس من قوله، فأخَذ يف اإلمالء، 
ثنا عبد هللا بن عثمان  ثنا أيب، عبن جبلة بن أيب رواد العتكي  فقال: حدَّ ن بلديكم، قال: حدَّ

شعبة، عن منصور وغريه، عن سامل بن أيب اجلعد، عن أنس بَن مالك رضي هللا عنه: أنَّ  
أعرابياً جاء إىل النَّيب صلى هللا عليه وسلم، فقال: اي رسوَل هللا! الرجُل حيب  القوم، احلديث،  

 نصور. منصور، إمنا عندُكم عن غري م مث قاَل: ليس هذا عندُكم عن
أملى عليهم على هذا النَّسق جملساً، يقول يف كل   حديث: روى  قال يوسف بن موَسى: و 

 فالن هذا احلديَث عندكم كذا، فأمَّا رواية فالن_يعين: اليت يسوقها_ فليسْت عندكم. 
ش احلافظ، فقال: كنَّا عند  مث ذكَر احلافُظ ابن حجر يف )املقدمة( بسند ه  إىل أيب حامد األعم

يسابور، فجاء مسلم بن احلجَّاج، فسأله عن حديث ُعبيد هللا  مَّد بن إمساعيل الُبخاري بنحم
بن عمر، عن أيب الز بري، عن جابر، قال: بعثنا رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم يف سريَّة، ومعنا  

ثنا ابن  يمان  أيب أويس، حدَّثين أخي، عن سل أبو ُعبيدة، احلديث بطوله، فقال الُبخاري: حدَّ
، فذكر احلديث بتمامه ، قال: فقرأَ عليه إنسان حديث حجَّاج بن  بن بالل، عن ُعبيد هللا 

حممد، عن ابن ُجريج، عن موسى بن ُعقبة، عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب 
العبُد أن يقوَل: سبحانك  )كفَّارة اجمللس  إذا قامَ  ُهريرة، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:

نيا  همَّ وحبمد َك، أشهُد أن ال الل  إله إال أنت، أستغفُرك وأتوُب إليك(، فقال له مسلم: يف الد 
أحسن من هذا احلديث، ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن ُسهيل بن أيب صاحل، تعرف  

  ْعلول، فقال مسلم: ال إله إالهبذا اإلسناد يف الدنيا حديثاً؟ فقال حممَّد بن إمساعيل: إال أنه مَ 
فقال: اسرْت ما سرَت هللا، حديث جليٌل رواه الناس عن حجَّاج بن  هللا، وارتعَد، أخربين به، 

حممد، عن ابن ُجريج، فأحلَّ عليه، وقبَّل رأَسه، وكاَد يبك ي، فقال: اكتْب إن كان وال بدَّ:  
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ثنا موسى بن عق   بة، عن عون بن عبد هللا، قال:حدثنا موسى بن إمساعيل، ثنا وهيب، حدَّ
ه وسلم: )كفَّارة اجمللس  إذا قاَم العبُد أن يقوَل: سبحانك اللَّهمَّ قال رسول هللا صلى هللا علي

وحبمد َك، أشهُد أن ال إله إال أنت، أستغفُرك وأتوُب إليك(، فقال له مسلم: وهللا ما يبغُضك 
)اتريخ   ذا روى هذه القصَّة احلاكم يفإال حاسٌد، وأشهُد أنه ليَس يف الدنيا مثلك، هك

 د املخلد ي. نيسابور( عن أيب حممَّ 
ورواها البيهقي يف )املدخل( عن احلاكم أيب عبد هللا على سياق آخر، قال: مسعت أاب نصر  

أمحد بن حممد الورَّاق يقول: مسعُت أمحد بن محُدون القصَّار، وهو أبو حامد األعمش يقول:  
قال: دعين  أقب  ل اعيل، فقبَّل بني عينيه ، و اج، وقد جاء إىل حممَّد بن إمسمسعت مسلم بن احلجَّ 

رجليَك اي أستاَذ األستاذ ين، وسيَّد احملد  ثني، وطبيب  احلديث يف علله ، حدَّثك حممَّد بن  
ثنا خملد بن يزيد، أخربان ابُن جريج، حدَّثين موسى بن عقبة، عن سهيل بن أيب  سالم، حدَّ

، فقال حممَّد  صلى هللا عليه وسلم يف كفَّ يه، عن أيب ُهريرة، عن النيب   صاحل، عن أب ارة اجمللس 
ثنا أمحد بُن حنبل، وحيىي بن معني قاال: حدَّثنا حجَّاج بن حممد، عن ابن  بن إمساعيل: وحدَّ
  ُجريج، حدَّثين موسى بن ُعقبة، عن ُسهيل، عن أبيه، عن أيب ُهريرة: أن النيبَّ صلى هللا عليه

: سبحانك ربَّنا وحبمد ك(، وقال أن يقوَل إذا قاَم من جملسه  وسلم قال: )كفَّارة اجمللس  
البخاري : هذا حديث مليٌح، وال أعلُم هبذا اإلسناد يف الدنيا حديثاً غري هذا، إال أنه معلوٌل، 

ثنا سهيل، عن َعون بن عبد هللا،  ثنا وهيب، حدَّ ثنا به موسى بُن إمساعيل، حدَّ قال حممَّد  حدَّ
 بن ُعقبة مساعاً عن ُسهيل.  وىل؛ فإانَّ ال نذكُر ملوسى  بن إمساعيل: هذا أ

ياق، وقال يف آخرها   ورواها احلاكُم يف )علوم احلديث( له هبذا اإلسناد أخصر من هذا الس  
كالماً موهوماً؛ فإنه قال فيه: إن الُبخاري قال: ال أعلُم يف هذا الباب غري هذا احلديث  

وَّر وقوُع هذا من الُبخاري، مع  منا قاَل ما تقدَّم، وال يتصد، ومل يقل البخاري  ذلك، وإالواح
، انتهى ما يف )املقدمة(.    معرفته  ما يف الباب من األحاديث 

وقوله فيها: وإمنا قال ما تقدَّم... إخل، أي: من قوله آنفا وال أعلم هبذا اإلسناد يف الدنيا  
ال أعلُم يف    وقوُع هذا... إخل؛ أي: قوله: معلوٌل، وقوله: وال يتصوَّر  حديثاً غري هذا، إال أنه 

هذا الباب غري هذا احلديث الواحد، فإن البخاريَّ ال يُتصور أن يقَع منه هذا الكالم على ما 
 نقَل احلاكم عنه يف )علوم احلديث(، فإن يف الباب عدَّة أحاديث غري هذا:  
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 وسنذكره قريباً.   منها: ما يف أواخر )فتح الباري(،
أخرَجه الرتمذي  يف)جامعه(، والنَّسائي يف )اليوم  فيه _ أيضاً _ قبيله؛ وهو ماومنها: ما 

والليلة(، وابن حبَّان يف )صحيحه(، والطَّرباين يف )الدعاء(، واحلاكم يف )املستدرك(، كل هم من 
يل بن أيب صاحل، عن رواية حجَّاج بن حممد، عن ابن ُجريج، عن موسى بن ُعقبة، عن سه

 صلى هللا عليه وسلم:)َمن جلَس يف جملٍس، فكثُ َر  أيب هريرة، قال: قال رسوُل هللاأبيه، عن 
ه  ذلك: سبحاَنَك اللَّهمَّ وحبمد َك، أشهُد أن ال إله إال   فيه لَغطُه، فقال قبل أن يقوَم من جملس 

ه  ذلك(، هذا لفظ الرتمذي   أنت، أستغفُرَك وأتوُب إليك، إال ُغف َر له ما كاَن يف جمل  ، وقال:  س 
 نعرفُه من حديث ُسهيل إال من هذا الوجه، ويف الباب عن أيب بَ ْرزة حسٌن صحيٌح غريٌب، ال

 وعائشة.  
وقال احلاكُم: هذا حديٌث صحيٌح على شرط مسلم، إال أنَّ الُبخاري أعلَّه برواية ُوهيب، عن 

ك(، ووهَم يف  األحبار، كذا قال يف )املستدر موسى بن ُعقبة، عن ُسهيل، عن أبيه، عن كعب 
ذا السَّند ذكر لوالد ُسهيل، وال لكعب، والصَّواب: عن سهيل، عن عون، ذلك، فليس يف ه

 وكذا ذكرُه على الصواب يف )علوم احلديث(، انتهى ما يف )فتح الباري(.  
ُسهيل؛ كما رواُه ابن   واحلاصل أنَّ البخاري أعلَّه بقوله: ال نذكُر ملوسى بن عقبَة مساعاً من

ويه عن َعون بن عبد هللا وهذا من غري  رواية ابن ُجريج فلمَّا  وإمنا املعروُف أنَّ موسى ير ُجريج 
خالَف ابن جريج قوَل ُوهيب الذي هو أكثُر مالزمة ملوَسى من ابن ُجريج، رجَّح البخاري  

، وجعَلها قادحًة يف رواية غريه، فهذا صحَّحه  وجه إعالله  عنده وأمَّا من  روايَة األكثر  املالزم 
 ختالَف علَّة قادحة، بل جُيَو  ُز أنه عند موسى بن ُعقبة على وجهني:  فإنه ال يَرى هذا اال

 أحُدمها: عن ُسهيل، واثنيهما: عن َعون، قاله يف)الفتح( مع زايدة إيضاٍح.  
يف  حنبل، فذكَر الدَّارقطين عنه مث قال فيه: وقد سبَق الُبخاري إىل تعليل  هذه الر  واية أمحُد بن

بن  ُجريج وهٌم، والصَّحيح قول وهيب، عن ُسهيل، عن عون بن )العلل( أنه قال: حديث ا
 عبد هللا، قال الدَّارقطين: والقوُل قول أمحد. 

 وعلى ذلك جَرى أبو حامت وأبو ُزرعة الرَّازاين.  
البن يت مجَعها على )علوم احلديث( مث ذكَر أن شيَخه احلافظ العرَاقي ذكر يف )الن كت( ال

ديث ورَد من رواية مجاعٍة من الصَّحابة، عدهتم سبعة، زايدًة على َمن الصَّالح: أنَّ هذا احل
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 ذكره الرتمذي ، وأحاَل بياهنم على )ختريج اإلحياء(.  
عشر  مث قال يف )الفتح(: وقد تتبعُت طرَقُه فوجدته م ْن رواية  مخسٍة آخرين، فكمَّلوا مخسةَ 

الحتمال أن يكون أحَدهم، مث ذكر   يسم، فلم أضْفه إىل العدد ؛ نفساً، ومعُهم َصحايب مل
 اخلمسة عشر صحابياً ملخصاً هلم مما كتبه على )علوم احلديث(، فراجعه.  

مث ختَم )فتح الباري( حبديث ذكره بسنده  إىل عائشة رضي هللا عنها قالت: كاَن رسوُل هللا  
 ذلك، فقالتكلَّم بكلماٍت، فسألته عن  م إذا جلَس جملساً، أو صلَّى،صلى هللا عليه وسل 

)إْن تكلَّم بكالم  خرٍي، كان طاب عاً عليه  إىل يوم القياَمة ، وإْن تكلََّم بغري  ذلَك، كاَن كفَّارًة له:  
 ُسبحاَنَك اللَّهمَّ وحبمد َك، ال إلَه إال أنَت، أستغفُرَك وأتوُب إليَك( انتهى.  

النَّسائي يف )اليوم   _أيضًا_ بلفظ آخر أخرَجُه عنالَقْسَطالين يف آخر )شرحه(  وذكرهُ 
والليلة( بسند ه  إىل عائشة: أهنا قالت: ما جلَس رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم جملساً، وال 

، وال تال قرآانً، وال صلَّى، إال ختَم ذلك بكلَماٍت، فقلُت: اي رسول هللا! أراَك َما جتل ُس جمل ساً 
ُلوا قرآانً، وال تصَ  ؟ قال: )نعم، َمْن قاَل خرياً ُكنَّ ل  ي صالًة، إال ختْمَت هبؤ تت ْ الء  الكلمات 

طَاب عاً لُه على ذلَك اخلري ، وَمن قاَل شرًّا، كانْت كفَّارًة له: ُسْبحاَنَك اللَّهمَّ وحبمد َك، ال إله  
 إالَّ أنت، أستغفُرَك وأتوُب إليَك(، انتهى.  

أْن يكَتاَل ابملكيال  األْوىف، فليقْل  عنه: أنَّه قال: َمن أحبَّ  ى بسند ه  إىل عليٍ  رضي هللامث رو 
ه ، أو حني يقوُم:  ُفوَن* َوَساَلٌم َعَلى اْلُمْرَسل نَي*   ُسْبَحانَ  ﴿آخر جملس  َرب  َك َرب   اْلع زَّة  َعمَّا َيص 

موقوفاً على عليٍ  رضي  [، وهَو وإْن كاَن 182   180]الصافات: ﴾َواحْلَْمُد َّلل َّ  َرب   اْلَعاَلم نيَ 
 عنه، لكن حكُمه الرَّفع، فافهم.  هللا 

م البيكندي: قدَم علينا حممَّد بُن إمساعيل، وقال يف )املقدمة(: قال علي  بن احلسن بن عاص
فقال له رجٌل من أصحابنا: مسعُت إسحاَق بن راهويه يقول: كأين أنظُر إىل سبعني ألَف 

_: لعلَّ يف هذا الزَّمان َمن  إمساعيل _ وتعجََّب من هذاحديٍث يف كتايب، فقال حممَّد بنُ 
 ينظُر إىل مئيت ألف حديٍث من كتابه.  

بن محدويه: مسعُت الُبخاري يقول: أحفُظ مئة ألف حديٍث صحيٍح، وأحفُظ  وقال حممَّد
 مئيت ألف حديٍث غري صحيٍح.  

، أدخلت يف تصانيف ي من احلديثوقال ورَّاقه: مسعُته يقول: ما منُت البارحَة حىت عدْدُت كْم 
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 فإذا حنو مئيت ألف.  
 ف حديٍث يف الصَّالة خاصًة.  وقال أيضاً: لو قيل يل شيء ملا قْمُت حىت أروي عشرَة آال

وقال أيضاً: قلت له: حتفُظ مجيع ما أدخْلَت يف مصنَّفاتك؟ فقال: ال خيَفى عليَّ مجيع ما  
 فيها، وصنَّفت مجيع كتيب ثالث مرَّات. 

؟ فقال: ال أعلم،  ل: وبلغين أنه شرَب البالذر،قا فقلُت له مرَّة يف خلوٍة: هل من دواٍء للحفظ 
 فقال: ال أعلُم شيئاً أنفع للحفظ  من هَنَمة الرجل  ومداومته النَّظَر.   مث أقبَل عليَّ،

وقال: أقمُت ابملدينة بعد أن حججُت سنًة جْرداً أكتُب احلديَث، قال: وأقمُت ابلبصرة  
وأحج ، وأرجُع من مكة إىل البصرة، قال: وأان أرجو أن يبار َك  س سنني مع ي ُكتيب أصن  ُف مخ

 مني يف هذه املصنَّفات.  هللا تعاىل للمسل 
وقال ورَّاقُه: عمَل كتاابً يف اهلبة فيه حنو مخس مئة حديٍث، وقال: ليس يف كتاب وكيع يف 

 ابن املبارك مخسة أو حنوها.  اهلبة  إال حديثان مسندان أو ثالثة، ويف كتاب 
رُت يف  وقال البخاريَّ: ما جلسُت للتَّحديث حىت عرْفُت الصَّحيح من السَّقيم، وحىت نظ 

 كتب أهل الرأي، وما تركُت ابلبصرة حديثاً إال كتبته.  
  وقال ورَّاقُه: ومسعته يقول: ال أعلم شيئاً حُيتاُج إليه إال وهو يف الكتاب  والس نة، قال: فقلتُ 

 عم.  له: ميكن معرفة ذلك؟ قال: ن
ان: أنه مسع  وقال فيها أيضاً: قال اخلطيُب: وكتب إيلَّ علي بن حممد اجلُْرجاين من أصبه

حممد بن مكي يقول: مسعُت الف َرْبري يقول: رأيت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يف النوم، فقال 
 رئه مين   السالم. يل: )أين تريد( فقلُت: أريد حممد بَن إمساعيل، فقال: أق

ُد بن إمساعيل: قال يل أبو مصعب أمحد بن أيب بكر الز هري: حممَّد بُن إمساعيل وقال حاش
أفقه عندان وأبصُر ابحلديث من أمحَد بن  حنبل: فقال له رجٌل من جلسائه : جاوزَت احلدَّ، 

عيل، لقلت:  فقال أبو مصعب: لو أدركت مالكاً، ونظرت إىل وجهه  ووجه  حممَّد بن إمسا
 احلديث والفقه . كالمها واحٌد يف 

 وأراد بقوله: ونظرت إىل وجهه: أتمَّلت يف معارفه . 
، وغري ذلك،  وقد أكثرَ  ، والزهد  والورع  األئمَّة والعلماء من الثَّناء عليه، ووصفه  ابلعلم  واحلفظ 

 ذلك فْضُل هللا يؤتيه  َمن يشاُء.  
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 ظوم  ما يفوُق ع ْقَد اجلواهر  املعلوم.  من الكالم  املنثور  واملنتنبيه: للبخاري   رمحه هللا تعاىل
م: ما أخرَجُه احلاكُم يف )اترخيه(، والتَّاج الس بكي يف فم ن املنظوم  املشتمل  على مواعظ وحك

 )طبقاته الكربى( من قوله رمحه هللا تعاىل:  
 وَن َمْوُتَك بَ ْغَتْه  ~اغَتن ْم يف  الَفرَاغ  فْضَل رُُكوٍع فَ َعَسى َأْن َيكُ 

يَحُة فَ ْلَتْه ~َكمْ  يٍح رأَْيَت م ْن َغري  ُسْقٍم َذَهَبْت نَ ْفُسُه الصَّح    َصح 
قال احلافظ ابن حجر يف )املقدمة( بعد إيراد هذين البيتني له: وكان من العجائب أنه هو  

 وقع له ذلك، أو قريب منه، كما ذُكر يف وفاته ، انتهى.  
 هذه الر  سالة، فراجعه.  وقدَّمناُه أوائل 

 قوله _أيضًا_ ملا نُع َي إليه احلافُظ عبُد هللا بن عبد الرَّمحن  الدَّارمي:   ومن
َك اَل أاَب َلَك أَْفَجُع   بَّة  ُكل  ه ْم وفَ َناُء نَ ْفس  أَلح   إ ْن ع ْشَت تُ ْفَجُع اب 

 ومن قوله: 
ٍع ال َتُكْن َكْلباً َعل   ى النَّاس  يَه ر   َخال ق  النَّاَس خبُْلٍق َواس 

 : ومن قوله
َجاز ر  تُ ْنحَ 

َ
 ُر مْثُل البَ َهائم  ال تَ َرى آَجاهَلَا حىتَّ ُتَساَق إ ىَل امل

 ومل أقْف له من الشعر على غري ما ذكر. 
وقال التَّاج الس بكي يف )الطبقات الكربى( بعد إيراد قوله: إن عشت... إخل، قلت: هذا 

 أحسن وأمجع من قول القائل: 
َْعَدائه   َمْن يُ َعمَّْر يَ ْلَق يف  ن َ و  ه  َما يَ َتَمنَّاُه أل   ْفس 

 ومن قول الطَّغرائي: 
 ئ أقرَانُُه َدَرُجوا م ْن قَ ْبل ه  فَ َتَمىنَّ ُفْسَحَة اأَلَجل  هَذا جزَاُء اْمر  

 انتهى فتأمله.  
 ح البليغ: ومن املنثور  الفصيح  البليغ  املشتمل على فوائد ال يهتد ي إليها إال الفصي

ر  بَّاس الوليد بن إبراهيم اهلَمَداين حني طلَب منه معرفَة احلديث، ورواية األخباما قاله أليب الع
ومساعها، من قوله: اي ُبينَّ! ال تدخْل يف أمٍر إال بعد معرفة حدود ه ، والوقوف على مقادير ه ،  

ه، فقال  تُه، ومقاديَر ما سألُتك عنفقال له أبو العبَّاس: عر  ْفين _ رمَحَك هللا _ حدوَد ما قصدْ 
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ع، كأربع مثل أربع، يف أربع  له: اعلْم أن الرجَل ال يصرُي حمد  اثً إال بعد أن يكتَب أربعاً مع أرب
عند أربع، أبربع على أربع، عن أربع ألربع، وكل  هذه الر ابعيات ال تتم إال أبربع مع أربٍع،  

على ذلك، أكرَمه هللا تعاىل يف وابُتل ي أبربع، فإذا صرَب  فإذا متَّْت له كلها، هاَن عليه أربع،
ْر يل _ رمحك هللا _ ما ذكرَت من أحوال   الدنيا أبربع، وأاثبَُه يف اآلخرة أبربٍع، فقلتُ  له: فس  

هذه الر ابعيات عن قلٍب صاف، بشرٍح كاف، وبياٍن شاف، طلباً ألجٍر واٍف، فقال: نعم، 
بعات _ فهي أخباُر الرسول صلى هللا  ىل كتبها _ أي: إىل آخر األر أما األربعة اليت حتتاج إ

التابعون وأحواهلم، وسائر العلماء وتوارخيهم، مع عليه وسلم وشرائعه، والصَّحابة ومقاديرهم، و 
أمساء رجاهلم وكَناهم وأمكنتهم وأزمنتهم، كالتَّحميد مع اخلطب، والدَّعاء مع التوسل، 

سندات واملرسالت واملوقوفات كبري مع الصَّلوات، مثل املوالبسملة مع السور، والتَّ 
ته، عند شغله وعند فراغه وعند فقره واملقطوعات، يف صغره ويف إدراكه ويف شبابه ويف كهول

وعند غناه، ابجلبال والبحار والبلدان والرباري، على األحجار واألخزاف واجللود واألكتاف،  
هو مثله، وعمَّن هو دونه،   وراق، عمَّن هو فوقه، وعمَّنإىل الوقت الذي ميكنه نقلها إىل األ

جه  هللا تعاىل، طلباً ملرضاته ، وللعمل مبا وافَق  وعن كتاب أبيه  يتيقَّن أنه خبط   أبيه دون غريه، لو 
 كتاب هللا منها، ولنشرها بني طالبيها وحمبيها، وللتأليف يف إحياء ذكره بعَدُه.  

لعبد؛ أعين: معرفَة الكتاب  والل غة ال أبربع اليت هي من كْسب  امثَّ ال تتم  هذه األشياء إ
؛ أعين: الصَّحة والُقْدرة واحلرَص واحلفَظ، فإذا والصَّرف والنحو، مع أربٍع هي من إعطاء  هللا

متَّت له هذه األشياء، هاَن عليه أربع: األهُل واملال والولُد والوطن، وابتلَي أبربع: مشاتة   
الء، وحَسد  العلماء فإذا صرَب على هذه احمَلن ، أكرَمُه الَمة  األصدقاء، وطعن  اجلهاألعداء ، وم

، وحياة  األبد ، وأاثبَُه يف  هللا تعاىل يف الد ني ا أبربٍع: عز   القناعة ، وهيبة  النَّفس، ولذَّة  العلم 
 ظلَّ إالَّ ظله، وبسقي من  اآلخرة  أبربٍَع: ابلشَّفاعة ملن أراَد من إخوانه ، وبظل   العرش  حيث ال

 اجلنة، فقد أراَد من حوْض نبي  ه صلى هللا عليه وسلم، وجبوار  النَّبيني يف أعلى عل  يني يف
أعلْمُتك اي بينَّ جممالً جبميع  ما مسْعُت من مشاخي ي متفر  قاً ف الباب، فأقب ل  اآلن على ما 

 قصدَت إليه، أو دْع.  
، فلمَّا رأى ذلك مين، قال: فإن ال تطق متفك  راً، وأطرْقُت اندماً   قال: فهالين قولُُه، وسَكت  

لذي ميكُنك تعل ُمه، وأنت يف بيت َك قارٌّ ساكٌن، ال احتماَل املشاق   كلها، فعليك ابلفقه  ا
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حتتاج إىل بعد  األسفار ، ووطئ الد  اير، وركوب  البحار، وهو مع ذا مثرُة احلديث، وليس ثواُب 
 وال عز ه أبقل من عز   احملد  ث.  ن ثواب  احملد  ث يف اآلخرة،الفقيه  بدو 

احلديث، وأقبْلُت على دراسة  الفقه وتعل مه إىل فلمَّا مسعُت ذلك منه، نقَض عزم ي يف طلب  
 أن صرُت فيه متقدماً، ووقفُت منه على معرفة  ما أمكَنين  من تعل مه بتوفيق  هللا تعاىل ومنَّته .  

الفقه وغريمها من العلوم  املطلوبة، ونفعنا بذلك يف الدنيا   تعاىل لالشتغال ابحلديث و وفَّقنا هللا
 سيأيت من كالم الشافعي أنه قال: واآلخرة املرغوبة، و 

َوى الُقْرآن  َمْشَغلٌة إ الَّ احلََديَث وإ الَّ الف ْقَه يف  الد  ين     كل  الُعُلوم  س 
 ز مها بال َمنْي. فعليَك هبذ ين الع ْلَمني؛ لَتَمي  

 الثَّالُث  الَباُب 
، ومنهم الُبخاري السَّاعي َسعَيهم ابلسَّ  .  فيما ورَد يف أهل  احلديث   ري احلثيث 

اعلْم أنَّ مجيَع ما ورَد يف أهل  احلديث  واألثر ، وبيان تفضيلهم، وما قيل فيهم فيما غرَبَ 
رَّ من ذكر بعض ي هللا عنه كما ُعلم ممَّا موحَضَر، اثبٌت إن شاء هللا تعاىل لإلمام البخاري   رض

 سريته املرضية.  
مسعود رضي هللا عنه قال: قال رسوُل هللا صلى  فممَّا ورَد يف ذلك ما رواه الرتمذي  عن ابن  

هللا عليه وسلم: )نضََّر هللا امرأً مس َع َمَقاليت فحف َظها ووَعاَها وأدَّاَها، فُربَّ حام ل  فقٍه إىل َمن 
 أفَقُه منُه(.  هَو 

زيد   افعي والبيهقي ، وكذا رواُه البزَّار إبسناٍد حسٍن، وابن حبَّان يف )صحيحه( عنورواُه الشَّ 
بن اثبت رضي هللا عنه، وروي عن معاذ بن جبٍل، والن عمان بن بشرٍي، وأيب ق ْرَصافَة، وأيب  

 الدَّرداء، وغريهم. 
 لشَّيخني. ْطعم، وقال: صحيٌح على شرط اورواه احلاكُم يف )مستدركه( عن ُجبري بن مُ 

ئاً، فبلََّغه كَما مسَعُه، فُربَّ مبَ لٍَّغ أْوَعى  ورواه أبو داود والرتمذي  بلفظ:)نضََّر هللاُ امرأً مس َع منَّا شي
 م ن سام ٍع( قال الرتمذي : حسٌن صحيٌح.  

 كَما مس َعه(.  اليت  فوَعاَها، فأدَّاَها  ويف رواية صحيحٍة للرتمذي   أيضاً: )نضََّر هللاُ امرأً مس َع َمقَ 
د يثاً، فأدَّاُه عنَّا كَما مسَعُه، فُربَّ مبَ لٍَّغ  ويف رواية له صحيحٍة أيضاً: )نضََّر هللاُ امرَأً مس َع منَّا ح 

 أْوَعى م ن سام ع(. 



623 
 

 ها، فُربَّ مبَ لٍَّغ أْوَعىويف ُأْخرى له صحيحة: )نضََّر هللاُ رُجالً مس َع منَّا كلَمًة فبَ لََّغها كَما مس عَ 
 م ن سام ٍع(. 

سلم أنه قال يف حجَّة الوداع:  وعن أيب سعيد اخلدري   رضي هللا عنه عن النيب   صلى هللا عليه و 
 )نضََّر هللاُ امرأً مس َع َمَقاليت  فوَعاَها، فُربَّ حام ل  فْقٍه ليَس بَفق يه(.  

اها كما مس َعها( منٌع  يس يف قوله: )فَوَعاها فأدَّ قال ابن حجٍر املك  ي يف )شرح األربعني(: ول
ألنَّ املراد: أدى ُحْكَمها ال َلْفَظها؛ بدليل  لروايَة  احلديث  ابملعىن بشروط ه ، خالفاً ملن زعَمُه؛ 

قوله يف آخر احلديث: )فربَّ حامل فقٍه غري فقيه، وربَّ حامل  فقٍه إىل َمن هو أفقه منه(؛ إذ  
، انتهى.  الفقه اسم للمعىن،   ال للفظ 

: حرف عند مجهور  البصريني، خالفاً  وقوله يف  احلديث: )فربَّ حامل فقه...( إخل. ربَّ
يني، واألخفش يف أحد  قوليه، واختاَرُه الرَّضي يف دعواهم امسي ََّته مستدل  ني أبنه أخرب عنه  للكوف

َلَك مْل َيُكْن َعاراً َعَليْ   َك وُربَّ قَ ْتٍل َعاُر يف قوله: إ ْن يَ ْقُتلوَك فإنَّ قَ ت ْ
(، وأبنه خربور   للمجرور دَُّه يف )املغين( أبن )عار( خرب حملذوٍف، واجلملة صفة جملرور )ربَّ

 هبا؛ إذ هو يف موضع  مبتدأ، وهلا صدُر الكالم.  
وليس معناها التَّقليل دائماً، خالفاً لألكثرين، وال التَّكثري دائماً، خالفاً البن درستويه  

قات، خالفاً لقوٍم، وال التَّكثري يف موضع  املباهاة  واالفتخار  وال التَّقليل يف أكثر  األو ومجاعة، 
، وإمنا ذلك مستفاٌد  دون غريه، خال فاً لفرقة، وال اإلثبات دون تقليٍل أو تكثرٍي حبسب الوْضع 

ياق، خالفاً آلخرين.    من الس  
ك اتبٌع البن مالك يف للتَّقليل قلياًل، وهو يف ذلواختار يف )املغين( أهنا ترُد للتَّكثري كثرياً، و 

خفش يف أحد قوليه، بل هي  )تسهيله( حيث قال فيه: وليست امساً، خالفاً للكوفيني واأل
 حرُف تكثري وفاقاً لسيبويه، والتَّقليل هبا اندر.  

ُل يف معىن  واختار ابُن احلاجب  يف)كافيته( أهنا للتَّقليل، قال اجلام ي: وهذا أصلها، مث تستعم
 قة ، ويف التَّقليل كاجملاز  احملتاج  إىل قرينة، انتهى.  التَّكثري كاحلقي

لنون والضاد املعجمة اخلفيفة، ورجَّحه بعُضهم، وجرى عليه الر وايين يف وقوله:)َنَضر( بفتح ا
رَّونق، وروي بتشديد الضاد، بل قال النَّووي: وهو الكثرُي من الن ْضرة، وهي احلسُن وال )حبره(.

رسوُل  ابلبُ ْهجة والس رور؛ ألنَّه سَعى يف نضاَرة  العلم  وجتديد  السنَّة فجازاُه   واملعىن: خصَّه هللا
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هللا صلى هللا عليه وسلم من دعائه  له مبا يُناسُب حاله يف املعامَلة ، وألنَّ من حفَظ ما مسَعُه  
.  وأدَّاه كما مسَعه من غري تغيري، كأنه جعَل املعىن غضًّ   ا طرايًّ

  احلديث: أوصله هللا تعاىل إىل نضرة اجلنَّة، وهو نعيمها، قال هللا تعاىل:  وقال بعضهم: معىن
ْم َنْضَرَة النَّع يم  ت َ ﴿  [.  24]املطففني: ﴾ْعر ُف يف  ُوُجوه ه 

وقال بعٌض آخر: ليس هذا من احُلْسن يف الوجه ، وإمنا معناه: حسََّن هللا وجَهُه يف الناس؛  
قوله صلى هللا عليه وسلم: )اطلُبوا اخلرَي _ ويف روايٍة:  َهُه وقدَرُه فيهم، فهو مثل أي: جا

 لوجوه(، يعين: من وجوه  الناس، وذو ي األقدار .  احلوائَج _ من حسان  ا
وردَّه ابُن حجر املكي أبنه بعيٌد، خمالٌف للظَّاهر من غري حامٍل عليه، قال: وليس نظري 

؛ ألن يراَد هبا مجع وْجٍه من الوجاَهة ، وهي  لذكره  الوجوَه فيه احملتمل حديث:)اطلُبوا احلوائج(
 التَّقدم وعلو القدر. 

 العريب عن ابن بْشُكوال أنه ابلصاد املهملة، وهو شاذٌّ، انتهى.  وحكى ابُن 
 وعلى الصاد املهملة، فهو بتخفيفها، ويف رواية: )أنضر( هبمزة أوله، وابلضاد املعجمة.  

رَي عنَد حسان  الوجوه( برواايٍت خمتلفٍة من طرٍق كثريٍة، عن  ه ورَد حديث: )اطلُبوا اخلواعلْم أنَّ 
ة، وابن عباس، وغريهم، وهي وإْن كانت ضعيفة، فليس احلديث أنس، وجابر، وعائش 

مبوضوع، بل هو مشهور، قد يكتسُب احلسن لغريه، لتعد د طُرُقه، وقد استوفيَناَها وألفاظه  
ظمه  يف )كشف اخلفاء ومزيل اإللباس(، وقد قلُت يف  قيل فيه قدمياً وحديثاً من نبرواايته وما 

 ذلك متشب  هاً هبم:  
َكارم  فيه   اي َمْن 

َ
 َسىَب ابحُلْسن  ُكلَّ َفق يه  واسُتجم َعْت ُعْلَيا امل

 ُجْد يل خَبرْيٍ فُهَو خرٌي قْد أََتى فيه  حد يٌث َصاحلٌ نَ ْرويه                     
َسان  ُوُجوه   ا أنَّ مْعَناُه اْطلُُبوا م  مَ   ْن َخرْي ُكم اخلرَي أَْعين  من ح 

ون العلم؛ لإلشعار أبن احلامل له ليس بعاٍر من العلم؛ إذ الفقه :  وقيل: خصَّ الفقَه ابلذكر  د 
 العلُم بدقائق العلوم املستنَبَطة  من األقيسة ، ولو قال: غرُي عامل، لزَم جهله، انتهى.  

 الراجح  املشهور  من أنه العلُم مطلقاً فقهاً كان أو ال؛ فقد ذكَرُه يف معىَن الفقه  خالفُ وما 
ًة: الفهُم مطلقاً، وقيل: فهُم ما دقَّ من املعىن، واصطالحاً: العلُم ابألحكام  قالوا: الفقه لغ

 الشَّرعيَّة العمليَّة، املكتسب مْن أدلَّتها التفصيليَّة .  
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، بلوال خيتص إشعار احل يبَقى اإلشعار املذكور، وإن محل الفقه  ديث مبا ذكر على القيل 
ى أنَّ قوله: )غري عامل( مساٍو لقوله: )ليس بفقيٍه(،  على املشهور، وإن أومهَه كالُم بعضهم عل 

 فتدبر.
 وقد نظم بعُضهم هذا احلديث عاقداً له بقوله:  

 يف وْجه ه  نُوٌر َسَطْع  َمْن َكاَن م ْن أْهل  احلد ْيث  فَإنَُّه ذو ُنْضرةٍ 
 حلد يَث كَما حَتمََّل واسَتَمْع  إ نَّ النَّيبَّ َدَعا بُنْضَرة  وْجه  َمْن أَدَّى ا                          

وحيتمُل احلديُث أن يكون إخَباراً من النيب   صلى هللا عليه وسلم بنضَرة  وجه  أهل احلديث، 
 قال:   ُل الد عاَء واإلخباَر، حيثوقد عقَدُه بعُضهم على وجه حيَتم  

 ة  النَّظَر  انظْر حلفَّاظ  أنْ َباء  النَّيب   جتَ ْد َما ال نظرْيَ لُه م ْن ُنْضر 
 َهذ ي الر  ايُض لُكْم قْد ُزْخر َفْت َكَرماً م ْن َرب  ُكم فاْرتَ ُعوا يف ُمْلك  ُمْقَتد ر                       

 َدار  بَ َقاٍء أْطَيَب الثََّمر   ا ب َذاَر تُ ًقى جَتُْنوا بواَبد ُروا واْبُذُروا في ْهَ 
 هللا  الَكر مي  َعلى ُرْوح  الُبَخار ي راو ْي أْرَجح األثَر  واسَتْمط ُروا رمْحََة                      

 ومما ينسُب للجالل الس يوطي مبيناً فيه سرَّ نَضارة  وجوه  أهل احلديث، وقد أجاَد حيث أفاد:  
ُر ظاهَرة وُهُم جُنوٌم يف الرب يَّة  زَاه َرة  أْهُل احلَد يث  هلُْم َمَفا  خ 

 يف كل   َعْصٍر قْد ثَ َووا تَ ْلَقاُهُم َحقًّا أَلْعَداء  الشَّر يَعة  قاه َرة                                 
 َرة  ابلن ور  قْد ُمل ئْت ُحشاَشُة َصْدر هم فَل َذا وُجوُهُهم تَ رَاَها انض  

الة على فضل  أهل  احلديث  ما رواه الطَّرباين يف )األوسط( عن ابن  وممَّا ورَد من األحادي ث  الدَّ
اس رضي هللا عنهما قال: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: )اللَّهمَّ ارَحْم ُخَلَفائي( قلنا:  عبَّ 

 ويُ َعل  موهَنا الناَس(.  اي رسوَل هللا! ومن خلَفاؤَك؟ قال: )الذين يَ ْرووَن أحاد يث ي 
اء  واملرسلني   خيَفى أنَّ أداَء الس نن وتعليمها للمسلمني نصيحة هلم، وهي من وظائف  األنبي وال

عليهم الصَّالة والسَّالم أمجعني، فَمن قاَم بذلك، كان خليفًة ملن يبلغ عنه، وكما أنَّ األنبياء  
الب  احلديث  كذلك ال يليُق وال ينبغ ي لطعليهم السالم مل يهملوا أعداءُهم من النَّصيحة،  

على العامل ابلسنَّة أن جيعَل أكرَب  وانقل  السنَّة أن مينَحَها أصدقاَءه فقط، ومينَعها من أعدائه ، ف
، فقد أمَر النيب  صلى هللا عليه وسلم ابلتبليغ  عنه، حيث   مه  ه وأعظَمه نشرَها وتبليغها للناس 

رضي هللا عنهما مرفوعاً: )بَ ل  غوا عين     محد والرتمذي  عن ابن  عمروقال فيما رواه الُبخاري وأ
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َل وال حرََج، وَمْن كَذَب عليَّ متَ َعم  داً، فليَ َتبوَّْأ مْقَعَدُه م ن ولو آيًة، وحد  ثُوا عن َبين  إسرائي
ْظه ري: أي: بل  غوا عين   أحاديثي، ولو كانت قليلة. وقال البيضاو 

ُ
ي : قال يف النَّار(. قال امل

؛  ، ومل يقل ولو حديثاً؛ ألنَّ األمَر بتبليغ  احلديث  يفهُم منه ابلطَّريق األوىلاحلديث: ولو آية 
َا عن الضَّياع  فإنَّ اآلايت مع ُشْهرهتا وانتشار َها وكثرة  محلتها، تكفََّل هللا تعاىل حبفظ َها وصوهن 

 ة ، فاحلديُث أوىل. والتَّحريف، فإذا أمَر بتبليغ َها، وهي هبذه املثاب
غ ه م العلم كما ماُم مالٌك رمحه هللا تعاىل: بلغين أنَّ العلماَء ُيسألون يوم القيامة عن تبليوقال اإل

 ُيسأل األنبياء عليهم الصَّالة والسَّالم.  
ن أراَد به وْجَه هللا تعاىل؛ فإن  

َ
وقال سفيان الثَّوري: ال أعلُم علماً أفضَل من طلب  احلديث مل

عام ه م وشراهبم، فهو أفضُل من التَّطوع ابلصَّالة والصوم؛ ألنَّه ناس حيتاجوَن إليه، حىت يف طال
.  فرُض كفايٍة   وألنَّ نفَعه متعدٍ 

ومنها ما رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد هللا بن َعمرو بن العاص رضي هللا عنهما: أنَّ النيبَّ  
ئمٌة، أو فريَضٌة عاد لٌة، وما  آيٌة حمكَمٌة، أو سنٌَّة قا صلى هللا عليه وسلم قال: )العلُم ثالثٌة:

وى ذلك، فهو فْضل(.   س 
عريُف يف العلم  للعهد ، وهو ما ُعل َم من الشَّارع، وهو العلُم النافُع قال يف )شرح املشكا(: الت

، فيقال: علم  يف الدين، وحينئٍذ فالعلُم يف احلديث مطلٌق، فينبغ ي تقييُدُه مبا يُ ْفهم منه املقُصود
، وما ُة ثالثة أشياء: آيٌة... إخل، قال: واملراُد ابآلية  احملكَمة : كتاب هللا تعاىلالشَّريعة معرف

 يتوقَّف عليه.  
ْحَكمة هي الَّيت أحكمْت عبارهتا، أبن ُحفظْت من االحتمال  واالشتباه، فكانت  

ُ
قال: ألنَّ امل

ماهر  يف علم  التَّفسري  إليها، وال يتم  ذلك إال لل أمَّ الكتاب، فُتحمل املتشاهبات عليها وترد 
، احلائز ملقد  مات يفتقُر إليها من األصلني  وأقسام العربيَّة، وحيتمل أن يراَد ابآلية  والتَّأويل 

 احملكمة ما مل يُنسْخ؛ ألهنا حمكمٌة لبقاء حكمها وعدم نسخه .  
ُذوق: إذا نفَقْت؛ ألهنا  افظة  عليها، م ن قاَمْت الس قال: واملراُد بقيام السنَّة: ثباهتا ودواُمها ابحمل

الرَّغبات، ويتنافُس فيه املخلُصون  إذا حوفظ عليها، كانت كالشيء النَّافق الذي متيُل إليه 
 ابلطَّلبات. 

ودواُمها حبفظ  أسانيدها؛ من معرفة  أمساء الر  جال، واجلرح  والتَّعديل، ومعرفة األقسام؛ من 
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أنواع كثرية، وما يتصُل هبا من املتم  مات من علم  والضَّعيف، املتفرع  عنها الصَّحيح واحلسن  
، وتفه م مَعانيها، واستنباط  العلوم   االصطالح، أو حبفظ  متوهنا من التَّغيري  والتَّبديل ابإلتقان 

ال سيَّما مثل    منها؛ ألنَّ ُجلَّها بل ُكلَّها من جوامع  كلم ه  صلى هللا عليه وسلم اليت اخَتصَّ هبا،
.  هذا. واملرادُ    ابلفريَضة  العادلة : املستقيمة املستنبطة من الكتاب  والسنَّة  واإلمجاع 

واملراُد مبا سوى ذلك: املعدوُد من الفضل مبعىن الزائد: ما ال دخَل له يف أصول  علوم الدين، 
النَّسائي، واحلاكم عن أيب  بل رمبا يستعاُذ منه، كقوله عليه السالم يف حديٍث رواه أبو داود، و 

ُع، وم ن نْفٍس ال ريرة مرفوعاً: )اللَّهمَّ إين   أعوُذ بك من قلٍب ال خيَشُع، وم ن دعاٍء ال يسمَ ه
  .)  تشَبُع، وم ن عْلٍم ال ينَفُع، أعوُذ بك مْن هؤالء األْربَع 

ديُث فيصرُي ومنها ما رواه ابُن عدي من طرق كثريٍة كلها ضعيفة، لكن بتعددها يتقوَّى احل
كما جزَم به العالئي   عن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما، عن النيب صلى هللا  حسناً لغريه     

وسلم أنه قال: )حيم ُل هذا العلَم م ن كل   خَلٍف عُدولُُه، ين ُْفون عنه حتريَف الَغالنَي،   عليه
 وانتَحاَل املْبط لنَي، وأَتْويَل اجلَاه لنَي(. 

غيري املتَجاوزين احلدَّ، م ن َغال األمُر غلواً: جاوَز  نه حتريَف الَغالنَي(؛ أي: تفقوله: )ينفوَن ع
( وغريه، فالغالني: ابلغني املعجمة والالم اخلفيفة، ال ابلضاد السَّاقطة حدَّه، كما يف )القاموس

ملْبط لني والالم الشَّديدة، كما قد حيرُف بذلك. وقوله: )وانتحال( ابحلاء املهملة؛ أي: اد  عاء ا
 ما ليَس هلم.  

ن خيلف له: )َخَلف( بفتح اخلاء املعجمة والالم وابلفاء ال ابلقاف، كما قد يتوهم، أي: موقو 
 غريه. و)ُعُدولُه( بضم العني، مجع َعْدل؛ بفتحها، فاعل )حيمل(، واملراد به: عدل الرواية.  

ان جاللة  هذه األمَّة احملمَّدية وبي ويف ختصيص  محلة السنَّة واحلديث هبذه املنقبة العليَّة تعظيم
الشريعة  ومتوَن الرواايت  قدر أهل  احلديث وعلو   مرتبته م يف العاملني؛ ألهنم احلافظون مشارَع 

رين، وزيغ  املبطلني.    من حتريف احملر  فني، وأتويل  اجلهلة القاص 
لى هللا عليه وسلم بصيانة  قال النووي  يف أوائل )هتذيب األمساء واللغات(: هذا إخباٌر منه ص

، وحفظه ، وعدالة  انقليه، وأن هللا تعاىل يوف  ق له يف كل   عصٍر خلفاً هذ  من الُعدول  ا العلم 
حيملونه وينفوَن عنه التَّحريف فال يضيُع، ويف هذا تصريٌح بعداَلة  حامليه  يف كل   عصٍر، 

يئاً من ضر كون بعض  الفسَّاق يعرف شوهكذا وقع وهلل احلمد، وهو من أعالم  الن بوَّة، وال ي
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غريُهم ال يعرف شيئاً منه،   علم  احلديث فإنَّ احلديث إمنا هو إخباٌر أبن الُعُدول حيملونه ال أنَّ 
 انتهى.  

وأجاب غريُه أبن الالم يف )العلم( للعهد؛ أي: العلم النَّافع، وأبنه دعاء ال إخبار أبنه حيمله  
 ٌد لفظاً ومعىن. الُعدول، واعرُتض أبنَّه بعي

  يضاً _ أبن ما يعرفُه الفسَّاق من العلم  ليس بعلٍم حقيقيٍ  لعدم عملهم به، كماوُأجيب _ أ
 أشاَر إىل ذلك اإلماُم الشَّافعي رضي هللا عنه بقوله:  

 وال الع ْلُم إالَّ َمَع الت  َقى واَل الَعْقُل إالَّ مَع اأَلَدب   
. فَتازاين يف قول )التلخيص(: وكما صرَّح بنظريه  السَّعد التَّ   وقد ينزَُّل العاملُ منزلَة اجلاهل 

ال جير ي على مقتَضى العلم  هو واجلاهل سواء،   قال: لعدم  جريه  على ُموجب علمه، فإن من
كما يقال للعامل التَّارك الصَّالَة: الصالُة واجبٌة؛ ألن موجَب العلم  العمُل، وللسَّائل العارف مبا  

]طه:  ﴾ه َي َعَصايَ ﴿العلم  ترك الس ؤال ومثله: ما هو؟ هو كتاب؛ ألن موجَب  بني يديَك:
ين َك اَي ُموَسىَوَما ت ْلَك ب يَ ﴿[ يف جواب: 18 [ ونظائره كثريٌة حبسب كثرة  17]طه: ﴾م 

 ُموجبات العلم.  
 قال صاحب )املفتاح(: وإن شئَت فعليَك بكالم  رب   العزَّة تعاىل، انتهى.  

وُم مَساَق غريه، وم ن مثَّ عربَّ عنه بعضهم أبنه سوُق  أن يقال: وقد ُيَساُق املعل  واألوىل فيه
، أو مساَق غريه ؛ ألنَّ التعبرَي األوَّل ال خيلو من نوع  سوء  أدٍب يف املعلوم مَساَق اجملهول  
 القرآن  العزيز ، فتدبر.  

وتبحُث   منت احلديث  حتفُظ إسناَدهُ  تنبيه: يف هذا احلديث إشارٌة إىل أنَّ هذه األمَّة كما حتفظُ 
تصَّْت به عن سائر   عدالَة رجاله  وحفَظه م وغري ذلك، وهو منقَبٌة هلا وفضيلُة وخصيَصٌة اخ

 األمم. 
 ففي )املواهب اللدنية( للقسَطالين يف مبحث: خصائص هذه األمَّة احملمَّدية ما نص ه.  

نٌَّة ابلَغٌة من  من خصائص  هذه األمَّة، وسومنها: أهنم أوتوا اإلسناَد، وهو خصيصٌة فاضلةٌ 
حممد بن حامت بن املظفر  السنن املؤكَّدة روينا من طريق أيب العباس الدغويل قال: مسعتُ 

يقول: إنَّ هللا تعاىل قد أكرَم هذه األمَّة وشرَّفها وفضَّلها ابإلسناد، وليس ألحد من األمم  
بكتب ه م من األخبار  اليت   ُحٌف يف أيديهم، وقد خلُطواكل  ها قدميها وحديثه ا إسناد، إمنا هو صُ 



629 
 

 أخذوها عن غري  الث  قات. 
دها هللا شرفاً بنبيها صلى هللا عليه وسلم إمنا تنص  احلديَث عن الث  قة وهذه األمَّة الشريفة زا

أشدَّ البحث   املعروف يف زمانه  ابلص  دق والَعَدالة عن مثله  حىت تتَناهى أخَبارُهم، مثَّ يبحثونَ 
حفظ فاألحفظ، واألضبط فاألضبط، واألطول جمالسًة ملن فوَقه ممَّن كان أقصَر حىت يعرفوا األ

لسًة، مث يكتبون احلديَث من عشرين وجهاً فأكثُر حىت يهذبوه من الغلط  والزَّلل، ويضبُطوا جما
تودُع هللا تعاىل شكَر هذه  حروَفُه ويعد وه عدًّا، وهذا من فضل هللا تعاىل على هذه األمَّة، فنس 

 لن  عمة وغريها من نعمه  تعاىل. ا
َمم منذ خلق هللا تعاىل آدَم أمناَء حيفظون آاثر  وقال أبو حامت الرَّازي: مل يكن يف أمٍة من األُ 

 الرسل  إال يف هذه األمَّة، انتهى.  
ي ما نص ه: أخرج احل اكُم وأبو نُعيم وابن  ويف حاشيتَها لشيخ مشاخينا الشيخ علي الشرباَمل  س 

ي:  عن علي رضي هللا عنه أنه عليه الصَّالة والسَّالم، قال: )إذا كتبُتم احلديث _ أعساكر 
، وإْن يُك   عين _ فاكتُبوه إبسناده ، فإْن يك حقًّا كنُتم ُشركاَء يف األْجر  ملْن رواُه من الر  جال 

بال سند  فيه  كذَب؛ ألنَّ كتابَة احلديث  ابط الً كان وزرُُه عليه ( أي: إمثُه على من تعمَّد ال
ُب للر  ، فيقُع الزلُل، وينس  سول  ما مل يقْل، وإذا كتَبه  خلٌط للصَّحيح ابلضعيف، بل وابملوضوع 

 إبسناد ه  برئ الكاتب من عهدت ه .  
قال اإلماُم الشَّافعي رمحه هللا تعاىل: الذي يطلُب احلديث بال سَنٍد كحاط ب  ليٍل حيمُل 

  وفيه أفَعى وهو ال يدري.  احلطبَ 
ل، وقال عبد هللا  وقال سفيان الثَّوري: السَّند سالُح املؤمن، فإذا مل يكْن معَك سالح فب َم تقات

بُن املبارك: طال ُب العلم  بال سَنٍد كراق ي السَّطح بال سلم، ويف هذا اخلرب  ردٌّ على من كره   
أي: حبمله  على الزَّمن   خرٍب آخَر منسوٌخ أو مؤوٌل؛ كتابَة احلديث  من السَّلف، والنَّهُي عنه يف

  .  النَّبوي خمافَة االشتباه  ابلقرآن 
ة قْدر  احملد  ثني وعلو مرتبتهم، كيف وعلُم الرواية أقوى أركان  الدين، وأوثق  وفيه بياُن جالل

 منافٍق شقي. عَرى اليقني، ال يرغُب يف نشره  إالَّ كل صادٍق تقي، وال يزهُد يف نصره  إال كل 
 ان: ليس يف الدنيا مبتدٌع إال وهو يبغُض أهل احلديث. قال ابن القطَّ 

 انيد قرٌب إىل هللا تعاىل.  وقال الط وسي: قرُب األس



630 
 

وقال احلاكُم: لوال كثرة مواظبة طائفة احملد  ثني على حفظ  األسانيد لدرس َمَنار اإلسالم، 
  األسانيد والوضع، انتهى.  ولتمكَّن أهُل اإلحلاد واملبتدعة  من قلب  

 وقدَّمنا أول الباب الثاين زايدة على ما ذكره فلرياجع. 
ال ة على شرف  احلديث  وأهله  أيضاً ما رواه ابُن ماجه عن أيب سعيد وم ن األحاديث  الدَّ

مْرحباً   اخلدري   رضي هللا عنه أنه قال: سيأتْيُكم أقواٌم يطلبوَن العلَم، فإذا رأيُتُموهم فقولوا هلم:
 صلى هللا عليه وسلم وأفُتوُهم، وقد نظَمه بعضهم عاقداً له بقوله:    بوصيَّة رسول  هللا

 ى النَّيب  الصَّْحَب يَ ْوماً بَقْوٍم َيْسأَلوَن الع ْلَم عْنُه لَقْد أْوصَ 
بُئوُهم مبَا مسَ ُعوُه مْنُه                     إ َذا َجاءوُهم َأْن ُيْكر ُموُهم ويُ ن ْ

 قْدراً واَل يُْدرْك َلُه ُكْنٌه فُكْنُه  ْن طََلَب احلَدْيَث فَجلَّ فمَ 
ريازي عن أيب الدَّ  رداء، وابُن اجلوزي يف )العلل( عن الن عمان بن بشري رضي  ومنها ما رواه الش  

ء  وَدُم هللا عنه مرفوعاً قال: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: )يُوَزُن يوَم القَياَمة  مَداُد العلَما
  م داُد الُعلَماء  َعلى َدم  الش هداء ( وقد عقَدُه بعُضهم فقال:  الش هَداء  فريَجحُ 

َواُكُم ب َسواء   اَي طَال    يب  ع ْلم النَّيب   حممٍَّد َما أنُتُم وس 
 فم داُد َما جْتر ي به  أَْقالُمُكم أَزَْكى وأَْرَجُح م ن َدم  الش هَداء               

ان يف )صحيحهما( عن عبد هللا بن مسعوٍد رضي هللا عنه أنَّه  ما رواه الرتمذي  وابن حبَّ  ومنها
 صلى هللا عليه وسلم: )إنَّ أْوىل الناس  يب يوَم القياَمة  أكثرُُهم عَليَّ قال: قال رسوُل هللا

 َصالًة(.  
سول  هللا صلى هللا عليه  قال ابن حبَّان: يف هذا احلديث  بياٌن صحيٌح على أنَّ أوىل النَّاس  بر 

؛ إْذ ليَس من هذه  األمَّة قوٌم أكثَر صالًة عل وسل   يه منهم.  م يوم القياَمة  أصحاُب احلديث 
وقال غريُُه: املخصوُص هبذا احلديث  نقَلُة األخبار  الذين يكتبوَن األحاد يَث ويذب ون عنها  

 الكذَب آانَء اللَّيل  وأطراَف النَّهار .  
)اجلوهر املنظم( أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم ٍث سنُده حسٌن غريٌب كما يف وورد يف حدي

 يوٍم مائة مرَّة َقَضى هللا لُه مائة حاجٍة سبعنَي آلخرت ه  وثالثنَي  قال: )َمْن صلَّى عليَّ يف كل   
الة على فْضل هم ما رواه الطَّرباين يف ))معجمه الكبري (( عن أنس لُدنْ َياه(، ومن األحاديث  الدَّ

 صلى هللا عليه وسلم: )إَذا كاَن يوُم القيامة  جييُء أصحاُب احلديث  قال: قال رسوُل هللا
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احملابُر وحلرب ه م خلوٌف يفوُح فيقوُل هللا عزَّ وجلَّ هلم: أنُتم أصحاُب احلديث  طَاملا كنُتْم   ومَعُهم
 اجلنَّة(.   تصل ون على النَّيب   صلى هللا عليه وسلم انطلُقوا هبْم إىل 

يف )جامعه( وقال: حسٌن صحيٌح عن قرَّة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  وروى الرتمذي  
 عليه وسلم: )إَذا فَسَد أهُل الشَّام  فال خرَي فيُكْم ال تزَاُل طائَفٌة م ن أمَّيت منُصوريَن صلى هللا

 ال يضر ُهم َمن َخَذهلُم حىتَّ تقوَم السَّاعة(. 
.  ري : قال علي  بن املد يينقال الُبخا  : هْم أصحاُب احلديث 

 وورَد هذا احلديث برواايت ُأَخر.  
َن أهل احلديث فإنَّ هللا تعاىل قد آثرُهم هبذه  الُبشرى وأمتَّ عليهم نعَمُه  وقال ابُن عساكر: ليه

م أوىل النَّاس بنبي  هم؛ ألهنم خيل  دون ذكَرُه  يف طُُروسهم وجيد  دون هبذ ه  الفضيلة  الُكرْبى فإهنَّ
ه م،  الة والتَّسليم عليه يف معَظم  األوقات  ال سيَّما يف جمالس ُمذاكرهتم وحتديث ه  الصَّ  م ودروس 

   .فهم إن شاء هللا تعاىل الفرقُة النَّاجية
وقال حممَّد بُن عبد هللا بن بشر: رأيُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يف املنام فقلُت له: َمن  

قة؟ قال: أنتْم اي أصحاَب احلديث  جعَلَنا هللا تعاىل منهم  النَّاجية من ثالث وسبعني فر الفرقة 
 م. وحَشَران يف زمرهت   

وقال اخلليُل بُن أمحد: إن مل يكْن أهُل القرآن  وأهُل احلديث  أولياء هللا تعاىل فليَس هلل يف 
 األرض  ويل.  

 م. ديث األبدال فال أدر ي َمن هُ وقال يزيُد بُن هارون: إذا مل يكْن أصحاُب احل
 هم أهُل العلم _ وقال ابُن حجر املك  ي يف )فتاويه احلديثية( قال يزيُد بُن هارون: األبدالُ 

 أي: النافع _ الذي هو علُم الظَّاهر والباطن  ال علم الظَّاهر وحَدُه.  
 وقال اإلماُم أمحُد: إن مل يكونوا ُهم أصحاب احلديث  فَمن هم. 

ه ممَّن مجَع بني علَمي الظَّاهر والباطن، وأحاَط ه أبصحاب  احلديث من هو مثل ومرادُ 
ئمَّة األربعة الشَّافعي ومالك وأيب حنيفَة وأمحد ونظرائه م، فإنَّ  ابألحكام واحلكم واملعارف كاأل

 هؤالء خياُر األبَدال  والن جَباء واألواتد .  
الشَّيطان، وَمن أولئك، وأْن يستويَل عليَك  قال: فاحذْر أن ُتسيَء الظنَّ أبحد من مثل  

 واجملتهدين مل يبلغوا تلك املراتب. استوىل عليه مل يهتد  بنور  املعرفة  إىل أنَّ أئمَّة الفقهاء 



632 
 

وقد اتَّفقوا على أن الشَّافعي رمحه هللا كان من األواتد ، ويف رواية: أنَّه تقطََّب قبَل موته ،  
 ي هللا عنهم أمجعني، انتهى.   كاإلمام النَّووي وغريه رضوكذلك جاء عن بعض  اتبعيه  

[ قال: الصَّاحلون  69]النساء: ﴾الصَّاحل  نيَ َوالش َهَداء  وَ ﴿وقال ابُن عيسى يف قوله تعاىل: 
 أصحاُب احلديث. 

وقال الشَّافعي: إذا رأيُت رجالً من أصحاب  احلديث فكأين رأيُت رجالً من أصحاب  رسول  
  عليه وسلم.  هللا صلى هللا 
  صر الد  ين يف )إحتاف السامع( أن سفيان الثَّوري قال: املالئكُة حرَّاس السماء،ونقل ابُن ان

 وأصحاُب احلديث حرَّاس األرض. 
ونقل فيه أيضاً عن يزيد بن ُزَريع أنه قال: لُكل   ديٍن فرَساٌن وفُ ْرَسان هذا الدين أصحاب 

 األسانيد.  
ق أنَّ أهل احلديث  حفظُة الدين، فإنَّه  َداين أنه قال: من مل يتحقَّ ونقل فيه عن كْهَمس اهلمَ 

ُ نَ زََّل ﴿وَن هللا تعاىل بديٍن يقول هللا عزَّ وجلَّ لنبي  ه: يعد يف ضعفاء  املساكني الذين ال يدين اَّللَّ
عن [، ويقول رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: حدَّثين جربيُل 23مر: ز ]ال ﴾َأْحَسَن احْلَد يث  
 هللا عزَّ وجلَّ.  

مَّة برحلة   فيه عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: إنَّ هللا عزَّ وجلَّ يدفُع البالء عن هذه  األونقَل 
 أصحاب  احلديث. 

ونقَل فيه _ أيضاً _ أنَّ صاحل بن أمحد بن حنبل قال: مسعُت أيب يقول: من يعظ  م أصحاَب 
قَط من عني  رسول  هللا  عليه وسلم، وَمن حقََّرُهم ساحلديث يعظُم يف عني رسول  هللا صلى هللا 

  صلى هللا عليه وسلم، انتهى.  صلى هللا عليه وسلم فإنَّ أصحاَب احلديث  أحباُب رسول هللا
ك وآراء الر  جال وإْن زخرُفوه لك ابلقول   وقال األوزاعي : عليك ابألثر  وإن رفَضك الناس، وإايَّ

 ى طريٍق مستقيٍم. فإنَّ األمَر ينجل ي وأنت عل
 عيب: هلكُتم حني تركُتم اآلاثر وأخْذمُت بغريها. وقال الشَّ 

 وهلل در  بعضهم حيث قال: 
 َزى هللاُ أْصحاَب احلد يث  مُثوبًة وبَ وَّأَُهْم يف اخلُلد  أْعلى املَناز ل   جَ 

 ألاَبط ل   فَ َلوال اعت َناءُهْم ابحلَديث  وحْفظ ه  ونفيُ ُهُم عْنُه ُصروَف ا           
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ل   وإْنفاقُ ُهم أْعم دٍ  ُمواص   اَرُهْم يف ط الب ه  وحبث ه ُم َعنُه جب 
ا كاَن يَدْ           

َ
 ري َمْن َغدا ُمتَفق  هاً َصحيَح َحديٍث من  َسقيٍم وابط ل  مل

ْ ما كاَن يف الذ  ْكر  جُمَمالً ومْل يَْدر  فَ ْرضاً م ْن ُعُموم النَّواف ل    ومل َيسَتنب 
ل  وَقْد بََذُلوا فيه              ٍل ُكلَّ عاج   نُفوساً نفيَسًة واَبُعوا حَبظٍ  آج 

َوى ُكل   جاه ل  فحب  ُهُم فَ ْرٌض عَلى كُ   ل   ُمسل ٍم ولْيَس يُعاد يهْم س 
 وقال أبو بكر بُن األنباري: قد ذكر اخلليُل بن أمحد يف جملسه: 

 اس  َأْحياُء   َماَت َقوٌم وُهْم يف النَّ َما ماَت َمْن كاَن َمْذُكوراً روايَ ُتُه قدْ 
 ا َتذَك رُهم والَقوُم َأْحياُء وَعاَش َقوٌم ومْل ُتْذَكر مآث رُُهم َفمَ                      

ريازي:   وقال أبو حممَّد هبُة هللا بُن احلسن الش  
َهٍج للد  ين  َما زَاَل َمعْ  ُم َعلى من ْ  َلماً عَليَك أَبْصَحاب  احلد يث  فإهنَّ

يُم وأْظَلمَ وَما ا               ا  لن وُر إالَّ يف احلد يث  وأْهل ه  إَذا َما َدَجا اللَّيُل الَبه 
 وأَْعلى الرَبَااي َمْن إىل الس َنن اعرَتَى وأَْغَوى الرَبَااي َمْن إىل الب دع  انْ َتَمى  

 ُمْسل ماً يرتُُك اآلاَثَر َمْن َكاَن وَمْن تَ َرَك اآلاَثَر قْد َضلَّ َسْعُيه وَهْل              
 وقال عبُد هللا بُن أمحد بن متام: 

ُل   أْهُل احلد يث  إَذا ُعد و هلُْم َشَرٌف بن ْسَبة  م ْن َرُسول  هللا  تَ تَّص 
  زَكا هلُُم اإلْخالُص والَعَمُل  حاُزوا م َن الشََّرف  األْعَلى َمآث َرُه وَقدْ              

 وَعْن طَريق  اهلَُدى يَ ْوماً َفما َعَدُلوا رْيَ آاثر  النَّيب   ٌهًدى َما آثُروا غ
َلف ي حيُث قال:   وهلل در  أيب طاهٍر أمحد بن  حممَّد الس  

 إنَّ ع ْلَم احلد يث  ع ْلُم ر َجاٍل تَ رَُكوا االبت َداَع لالت  َباع   
 ُحوا َغَدوا للسََّماع   إ َذا اللَّيُل َجن َُّهم كتَ ُبوُه وإ َذا َأْصبَ ف          

َعاد  َخرُي َمَقاٍم َشارَُكوا األنْب ياَء يف االت  َباع   فلَ 
َ
 ُهم يف امل

 وهلل در  إمامنا الشَّافعي رضي هللا عنه وأرضاُه حيث قال: 
َوى الُقْرآن  َمْشَغَلة إالَّ احلَد يَث   وإالَّ الف ْقَه يف الد  ين   كل  الُعلوم  س 

 ُلُهما يوَم الق ياَمة  يف َصف   الن َّْبيني  ا َوْحُي َرب   النَّاس  أهْ كالمهَُ             
 وما أحسَن قول أيب بكر مُحيد الُقرطيب رمحه هللا:  
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 نوُر احلد يث  ُمب نٌي فاْدُن واقَتب س واْحُد الر  كاَب لُه حْنو الر  َضى النََّدس  
 اْبَن أْنَدُلس   َعْت أْعالُمه بَرابَها اي واطلُْبُه ابلص  ني  فْهَو الع ْلُم إْن رُف             

َوى تَ ْقييد  َشارد ه  ُعْمراً يْفوُتَك بنَي اللَّْحظ  والن ََّفس   ْع يف س   َفال ُتض 
َا َضْرٌب م نَ             ي َجَدٍل ُشْغُل اللَّبيب  هب    اهلََوس   وَخل   مْسَعَك عْن بَ ْلوى َأخ 

 ذرٍ  واَل أََنس    ُعَمر َوال أَتْت َعْن أيب   َما إ ْن مَسَْت أَبيب  َبْكٍر واَل 
 إال َهًوى وُخُصوماٌت ُملفََّقة ليَسْت بَرْطٍب إَذا ُعدَّْت وال يَ َبس            

َها نَ ْغَمة اجلََرس     فاَل يَ ُغرََّك م ن أَْرابهبَا َهَذٌر أْجَدى لَوْجه ك من ْ
 إ ىل َخَرس   وُكْن إَذا َسأُلوا تُ ْعَزى أع ْرُهم أُُذانً ُصمًّا إَذا َنطَُقوا              

 َما الع لُم إالَّ ك َتاُب هللا  أْو أثَ ٌر جْيُلو بُنور  ُهَداُه كلَّ ُمْلتب س  
َتئ س               ُب ْ

ْحرَتٍس نُ ْعَمى مل
ُ
ًى مل ْلَتمٍس مح 

ُ
ْقَتبٍس َخرْيٌ مل

ُ
 نُوٌر مل

 هب َما َعْن كل   ُملَتم س  ْف بَباهب  ما َعلى ط الهب  ما مَتُْحو الَعَمى  فاْعكُ 
ْل مباء  اهلَُدى َما فيه  م ن َدَنس              ه ما تْغس  ياض   ورْد بَقْلبَك َعْذابً م ن ح 

 واْقُف النَّيبَّ وأتْ َباَع النَّيب   وُكْن م ن َهْديه م أَبَداً َتْدنو إىل قَ َبس 
نَ ُهم واْندُ              الد ُرس  ْب َمدار َسُهم ابأَلْربُع  والَزْم جَمال َسُهم واحَفْظ حَماس 

 واْسُلْك طريَقُهم واتْ َبْع َفر يَقُهم َتُكْن رفيَقُهم يف َحْضَرة الُقُدس  
 تْلَك السَّعاَدُة إْن تُ ْلم م ب َساَحت ها حَتُطَّ َرْحَلَك قْد ُعو  َضْت م ن تَ َعس         
 هم: ولبعض  

ْفَت يْوَم احَلْشر  م ْن َهول ه  و  رَام ُرْمَت َأْن حَتَْظى بُكل   إْن خ 
َ
 امل

 فع ْش َعلى ُسنَّة  َخري  الَوَرى ُمْقَتف ياً أْهَل احلَديث  الك رَام              
نَي يُ َقاُدوَن ل َدار  السَّالم   هُم اأَلد الُء يْنُجوَن م ْن َهْوله  ح 

 ولبعضهم أيضاً: 
 لى ُكل   اجل َهات  َلْيُكم ابحلَد يث  فَليس  َشيٌء يُ َعاد لُُه عَ عَ 

بات             نَصْحُت لُكم فإنَّ الد  يَن ُنْصٌح واَل ُأْخف ي َنَصائَح واج 
 وَجْدان يف الر  وايَة  ُكلَّ فْقٍه وَأْحَكاٍم وم ْن ُكل   اللَّغات  

ْسَندات  َجَعْلُت َحظ  ي و        
ُ
ْفُظ الع ْلم  خرْيُ العائ دات  ل ذ ْكر  امل  ح 
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ُتُه ا  َم يف الن جوم  الزَّاه رات   لن جوَم وَهْل َرشيٌد تَكلَّ أئ مَّ
 ومما يُ ْنسَب للحافظ  الس يوطي رمحه هللا تعاىل:  

اَرْين     ع ْلُم احلد يث  أَجل  ع ْلم  الد  ين  وبه  ُعُلو  املْرء  يف الدَّ
اء  حَمْياة            

َ
ٌر للَقلْب ال يَ ْعُلوه َشنيُ  كامل  الرَّْين  الن فوس  ُمَطه  

 وايًَة وك َتابًة واْطُلْب َمَعالَيُه وَلو ابلص  ني   فاعُكْف علْيه  ر  
 َيْكفيه  َفْضالً ذْكرُُه للُمْصطَفى يف ُكل   وْقٍت قْد َمَضى واحلني        

 سُنُه َعن  التَّْدوين  خرْي  الرب يَّة  َسي  د الر ْسل  الَّذ ي جلَّْت حَما
عْ              

ُ
 ا َقْد زاَد َعن أَلٍف إ ىل أْلَفني  جزَات  الَباه رات  وَعد هذ ي امل

اُء ساَل م ن إصبَ َعْيه  أهَنُراً والَبْدُر ُشقَّ م َن أْجل ه  نْصَفنْي  
َ
 فامل

 يف حَتْص ني   َوأََتى وديُن هللا  ُشت  َت مَشُْله فَ َهَدى إليه  وَصارَ             
 ن  الت َّْبيني  ُعَلى مم َّا بََدا أْغىَن عَ ولُه اأَلَسام ي واملَناق ُب وال

 حْمُموُد أمْحَُد حام ٌد وحَممٌَّد وَلُه َمقاُم احلَْمد  يَوَم الد  ين             
 أْكر ْم به  م ْن ُمْصَطًفى فَحد يثُه َيْشف ي الَعل يَل وذ ْكرُُه حُيْييين  

بيث ي:  وأليب ع  بد هللا الد 
 َصوَّبَه رَْأايً وحقََّقُه ف ْعال  س  يف الد  ين  َمْذَهباً وَ إَذا اخَتاَر ُكل  النَّا 

 فإ ين   أََرى ع ْلَم احلد يث  وأهَلُه أَحقَّ ات  باعاً بْل َأَسدَُّهم ُسْبال           
 ولبعضهم: 

ُبوا  أْهُل احلد يث  هُم أْهُل النَّيب   وإ ْن مْل يْصَحبُ   وا نْفَسُه أنَفاَسُه ص ح 
 وآلخر: 

 ْمعٍة أْو الْجت ماع  َقدمي ه  وحديث ه   َع يف  طََلب  احلد يث  لسُ مْل أسْ 
بَّ ل قاُء َمْن يَ ْهَوى تَ َعلََّل ابْست ماع  َحديث ه             ح 

ُ
 لك ْن إَذا فاَت امل

لقيام  لذوي الفْضل  واملزيَّة من أهل  ونقَل النَّووي رمحه هللا يف كتابه )الرتخ ُص يف اإلكرام اب
 نفسه  قوله:  عن ابن عبد السالم األديب ل اإلسالم(

 َأال إنَّ خرْيَ النَّاس  بْعَد حممٍَّد وأصَحاب ه  والتَّابعنَي إب ْحسان   
 أانٌس أرَاَد هللاُ إْحياَء دين ه  حبْفظ  الَّذي يَ ْروي َعن األوَّل  الثَّاين          
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 ي مَن الَقْوم  والدَّا ين  ملٌ َعايل احلد يث  َتساَمُعوا به  جاَءُه القاص  إَذا َعا
رَي الشَّْمس  يف مْجع  عْلم ه  فَأْوطاهُنُم أْضَحْت هلُم غرَي أْوطَاين           َوساُروا مس 

 مث نقَل النَّووي أيضاً فيه عن أيب القاسم هبة هللا لنفسه قوله:  
ه  يف كْتب ه   واظ ْب َعلى مْجع  احلد يث    وكْتب ه  واْجَهْد َعلى َتْصحيح 

 ه  نْقالً كَما مس ُعوُه م ن أْشَياخه  تْسَعْد به  وامَسْعُه مْن أرابب          
 واْعر ْف ثَقات ُروات ه  م ن َغرْيه ْم كْيَما متَي  َز صْدَقُه م ن كْذب ه   

ا نََطَق النَّيب  لَنا ُر للك َتاب  وإمنَّ  به  َعن رب  ه    فُهَو املَفس  
ه  َمع نَدب ه    َتعر ْف حلَُّه م ْن ُحرم  فتَ َفهَّم  اأَلْخبارَ            ه  َمع َفرض 

ه  ُسنَن النَّيب   املْصطََفى َمع َصحب ه    ُ للع َباد  بَشرح   وهَو املَبني  
يَح فإنَُّه قُ ْرٌب إىَل الرَّمَحن  حْتَظ بُقر            ب ه   وتتَ بَّع  الَعايل  الصَّح 

ا أَدَّ  يَف فيه  فُرمبَّ  ه  ى إىَل حتر يف ه  َبْل قلب  وجَتنَّب  التَّْصح 
 واتُرْك مَقاَلَة َمْن حَلَاَك جَبْهل ه  َعن َكْتب ه  أْو ب دَعٍة يف  قلب ه          

ْزب ه     َفَكَفى احمَلد  َث رفْ َعًة أْن يُ ْرَتَضى ويُ َعدَّ مْن أْهل  احلَد يث  وح 
 انتهى.  

الشَّمس   احلديث ومدح أهله سارت مسري اصُل: أنَّ األحاديَث واآلاثر واألشعاَر يف مدح  واحل
 يف رابعة  النَّهار.  

وهي صادقٌة _ إن شاء هللا تعاىل _ على اإلمام البخاري   وأضرابه  من األئمَّة األخيار، فهي  
 تشعر ابلث ََّناء عليه، جعلنا هللا تعاىل من املقرَّبني لديه.  

 راية.  العلم  معلوٌم لكل   من له دهذا القدر  كفاية؛ إذ وصُفه ابلتَّقد م يف هذا ويف 
وقدَّمنا عن النَّووي وغريه يف الباب الثَّاين مزيَد بياٍن لذلك فراجعه، فرضي هللا عنه وعنا، وعن 

نا حممَّد سي  د  العلماء العاملني، ونفعَنا واملسلمني بربكاته  وبركات  عباده  الصَّاحلني، جباه نبي   
رين واملذنبني .األوَّلني واآلخرين والشَّفيع ل   لمقص  

  الرَّاب ُع  البابُ 
 )اجلامع الصحيح( وترجيحه  على غريه  من آتليف  يف بيان تصانيفه  املفيدة، وبيان اسم كتابه

البشر  العديدة، ويف بيان شارحيه ، وعدد أحاديثه ، وفوائَد ُأخر شريفة؛ كالكالم على ترامجه ،  
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  .وعدد أبوابه ، وغري ذلك من أحباٍث منيفة
  . يف مجيع األقطار، وعمَّ نفعها ألهل  املعرفة  واالستبصار أمَّا تصانيفه، فقد اشتهرتْ 

)املقدمة( _: لو قلُت: إين   مل أَر تصنيَف أحٍد   وقال احلاكُم أبو أمحد يف حق  ها _ كما يف
  .يشبه تصنيَفُه يف احلسن واملبالغة لفعلُت، انتهى

يف احلديث، ويرويه  عنه   ٌد لطيٌف، وقفُت عليه، وهوفمنها: )األدب املفرد(، وهو جملَّ  -1
  .نة _ البزَّارأمحد بن حممَّد بن اجلَلْيل _ ابجليم املفتوحة وبالمني بينهما مثناة حتتية ساك

  .ومنها: )رفع الَيدين يف الصالة( -2
ُر من  ومنها:)القراءُة خلَف اإلمام(، ويرويهما عنه حممود بن إسحاق اخلُزَاعي، وهو آخ -3

  .حدَّث عنه ببخاَرى
  .ومنها: )بر الوالدين(، ويرويه عنه حممَّد بن دلويه الورَّاق -4
ُه _ كما مرَّ _ عند قرب النَّيب صلى هللا عليه وسلم يف ومنها: )التاريخ الكبري(، وقد صنَّف -5

 الليايل املقمرة، وقد وقفُت على جزٍء منه، وهو كتاب جامع يف اببه، قال احلافظ يف
أخذ إسحاُق بن راهويه كتاب )التَّاريخ( الذي صنَّفتُه، فأدخله على  )املقدمة(: قال البخاري : 

  .ها األمري! أال أريك سحراً؟ انتهىعبد هللا بن طاهر األمري، فقال: أي  
وقال فيها أيضاً: قال احلافظ أبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد بن عقدة: لو أنَّ رجالً  

  .يخ حممد بن إمساعيل، انتهىألف حديث، ملا استغىن عن اتر كتب ثالثني 
الَفَسوي _ ويرويه عنه أبو أمحد حممَّد بن سليمان بن فارس، وأبو احلسن حممَّد بن سهل 

  .بفتح الفاء والسني املهملة _ نسبًة إىل َفَسا مدينٌة بفارس، وكذا غريمها
 ن حممد اللبَّادبن أمحد اخلفَّاف، وزجنويه بومنها: )التاريخ األوسط( ويرويه عنه عبد هللا   -6
  .ومنها: )التاريخ الصغري( ويرويه عنه عبد هللا بن حممَّد األشقر -7
عال العباد( الذي صنَّفه بسبب ما وقع بينُه وبني الذ ْهلي كما مرَّت ومنها: )خلق أف -8

  .اإلشارة إليه، ويرويه عنه يوسف بن رحيان، وكذا الف َرْبر ي أيضاً 
ويرويه عنه أبو بشٍر حممد بن أمحد الد واليب، وأبو جعفر مسيح ومنها كتاب )الضعفاء(،  -9

  .بن سعيد، وآدم بن موسى اخلََواري
)املقدمة(: وهذه التَّصانيف موجودٌة مرويٌَّة لنا ابلسَّماع واإلجازة،   حلافظ ابُن حجر يفقال ا
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  :وقال فيها أيضاً 
  .رلكبري(، ذكره اإلمام ابن طاهومنها أيضاً: )اجلامع ا -10

  .ومنها: )املسند الكبري(، و)التفسري الكبري( ذكرمها الف َرْبري - 12 -11
  .، ذكره الدَّارقطين يف )املؤتلف واملختلف(ومنها: كتاب)األشربة( -13
  ومنها: كتاب )اهلبة(، ذكره ورَّاقُه، فقال: عمَل كتاابً يف )اهلبة(، فيه مخس مئة حديث، -14

اهلبة( إال حديثان مسندان، أو ثالثة، ويف كتاب ابن املبارك  وقال: ليس يف كتاب وكيع يف)
  .مخسُة أحاديث، أو حنوها

أسامي الصحابة(، ذكره أبو القاسم بن منده، وقال: إنَّه يرويه  من ومنها: كتاب ) -15
الصحابة( له، وكذا  طريق ابن فارس عنه، وقد نقل منه أبو القاسم البَ َغوي الكثري يف )معجم 

  .  يف كتابه )املعرفة(ابن منَدهُ 
منه  ومنها: كتاب )الوحدان(، وهو من ليس له إال حديٌث واحٌد من الصَّحابة، ونقل  -16

  .ابن منَدُه أيضاً يف كتابه)املعرفة(
ومنها: كتاب )املبسوط(، ذكره اخلليلي يف كتابه )اإلرشاد(، وأنَّ مهيَب بن سليم رواه   -17

  .عنه
أبو القاسم بن منَدْه، وقال: إنَّه يرويه عن حممَّد بن عبد هللا بن  ومنها: )العلل(، ذكره  -18

  .َرقي، عنهمحدون، عن أيب حممد عبد هللا بن الشَّ 
  .كتاب )الُكىَن(، ذكره أبو أمحد احلاكم، ونقل منه  ومنها: -19
مذي يف كتاب املناق -20   .ب من )جامعه(ومنها: كتاب )الفوائد(، ذكره الرت  
  .تاب )الكنز(، ذكره بعضهمومنها: ك -21
ق  ن يف )شرحه(  ومنها: ما ذكرُه ابن امللق  ن، وتبعه العيين يف )شرحه(، وعبارة ابن املل  -22

املسمى ب )التوضيح(: ومن الغريب ما يف كتاب )اجلهر ابلبسملة( أليب سعد إمساعيل بن أيب 
ة ألف حديٍث صحيٍح، انتهى،  ه صنَّف كتاابً أورَد فيه مئالقاسم البوَشْنجي عن البخاري: أن

  .وحيتمل على بعد أنه )الكنز(، أو )اجلامع الكبري( السَّابقان، فليتأمل
ومنها: ما ذكره شيخنا عبد الغين النابلسي يف كتابه )احلديقة الندية بشرح الطريقة  -23

، ومن  املؤمن: أان مؤمٌن إن شاء هللااحملمدية( أنه وقف على رسالٍة للبخاري   ذكر فيها قول 
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  .قال بذلك من الصَّحابة والتابعني، ومن منع من ذلك، فاعرفه
، وهو أعظُم مصنَّفاته، بل  ومنها: كتابه )اجلامع الصحيح(  -24 الذي فاَق غريَه يف الرتجيح 

بان، وتلقَّاه  سائر املصنَّفات؛ ألنه أنفُعها وأصح ها لدى أرابب  التحقيقات، سارت بذكره  الرك
 . الر  جال يف كل عصٍر وأوان، وهو حريٌّ بذلك ابلُقبول فحولُ 

شيخنا أبو عبد هللا احلافظ: روي من فقد قال التاج السبكي يف )طبقاته الكربى(: قال 
وجهني اثبتني عن البخاري   أنه قال: أخرجُت هذا الصَّحيح من حنو ست   مئة ألف  حديٍث،  

  .وبني هللا تعاىل سنة، وجعلُته حجًة فيما بيينوصنفُته يف ست َعْشَرة 
تركت الصَّحيح وقال إبراهيم بن معقل: مسعُته يقول: ما أدخلُت يف )اجلامع( إال ما صحَّ، و 

  .ألجل الطول، انتهى
وقال ابن امللق  ن _ بعد ذكر ما تقدم _: ويف رواية عنه حكاها احلازمي يف )شروط األئمة  

تركُته من الص  حاح أكثر، وهي مبعىن ما  هذا الكتاب إال صحيحاً، وما اخلمسة(: مل ُأخر  ج يف
  .تقدم، انتهى

( ويف غريه، وكذا غريُه ممن ترمجه: أما امسه، فسمَّاه  وقال النووي يف )هتذيب األمساء واللغات 
مؤلفه: )اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه  

  .وأايمه(
  .امللق  ن، وزاد: كذا مسَّاه هو أول كتابه ، انتهىومثله يف )التوضيح( البن 

أول الصَّحيح، لكن يف ظهر  الصفحة األوىل منه، كما  يعين: مسَّاه البخاري  نفُسه هبذا االسم 
 .هو العادُة لبعضهم، وحيتمُل يف ابطنها لكن قبل البسملة، وإال لتكلَّم عليه الشَّارحون، فتأمل

ا سبب تصنيفه  وكيفيَّة أتليفه ، فروينا عن إبراهيم بن معقل النَّسفي مث قال النَّووي وغريه: وأمَّ 
: كنت عند إسحاق بن راهويه، فقال: قال لنا بعُض أصحابنا: لو  قال: قال لنا الُبخاري

قليب   مجعُتم كتاابً خمتصراً يف الصَّحيح لسنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فوقَع ذلك يف
  .كتاب، انتهىوأخذُت يف مجع  هذا ال

ي ال يراتُب فيه  وعبارة احلافظ يف )املقدمة(: وحرَّك مهََّة البخاري   جلمع احلديث الصَّحيح الذ
أمنٌي، وقوَّى عزَمه على ذلك ما مسَعه من أستاذ ه  أمري املؤمنني يف الفقه واحلديث إسحاق بن  

بخاري يقول: كنا عند  النَّسفي من قوله: مسعُت ال راهويه كما روى ذلك إبراهيم بن معقل
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  .لهإسحاَق بن راهويه فقال: لو مجعُتم خمتصراً يف الصحيح، إىل آخر ما مرَّ قب
وقال القسطالين: وروي ابإلسناد الثَّابت عن البخاري أنه قال: رأيت النيبَّ صلى هللا عليه  

ين فقا وسلم وكأنين واقٌف بني يديه، وبيدي مروحٌة أذب  ع ل يل: أنت نه فسألت بعض املعرب  
  .تذب  عنه الكذ َب فهو الذي محََلين على إخراج  )اجلامع الصحيح( انتهى 

  .ن اجلمع بتعدد األسباب  املذكورة، فافهموأقول: ميك
وقال ابن امللق  ن يف )التوضيح(: قال الف َرْبري: قال يل الُبخاري: ما وضعُت يف كتاب 

  .ت ركعتنيإال اغتسْلُت قبل ذلك وصلَّيالصَّحيح حديثاً 
ًة من املشايخ يقولون: حوَّل البخاري  تراج  م جامعه   وقال عبُد القد وس بن مهام: مسعت عدَّ

  .بني قرب  النيب   صلى هللا عليه وسلم ومنربه ، وكان يصل  ي لكل   ترمجٍة ركعتني
مىت تدرُس الفقه سلم يف املنام فقال يل: إىل وقال أبو زيٍد املروزي: رأيت النيبَّ صلى هللا عليه و 

بخاري، أو  وال تدرُس كتايب؟ قلت: وما كتابك اي رسول هللا؟ قال: جامع حممد بن إمساعيل ال
  .كما قال

ثنا أبو عبد هللا حممد بن علي  ويف )اتريخ نيسابور( للحاكم عن أيب َعمرو إمساعيل قال: حدَّ
سنني معي كتيب أصن  ف  ري يقول: أقمُت ابلبصرة مخس قال: مسعت حممَّد بن إمساعيل البخا

 تعاىل يبارك للمسلمني  وأحج  يف كل   سنٍة وأرجُع من مكة إىل البصرة، قال: وأان أرجو أنَّ هللا
  .يف هذه املصنَّفات، قال أبو َعمرو: قال أبو عبد هللا: فلقد ابرَك هللا فيها

ل: ابلبصرة،  حه بُبخارى، وقيل: مبكة، وقيوقال أبو الفضل حممَّد بن طاهر: صنََّف صحي
  .وكل  هذا صحيٌح، انتهى 

احلرام، وما أدخلُت فيه حديثاً إال   وقال ابن جبري: مسعت البخاريَّ يقول: صنَّفته يف املسجد
  .بعدما استخرُت هللا تعاىل وصلَّيُت ركعتني وتيقَّنت صحَّته

  .قال ابُن طاهر: والقول األوَّل عندي أصح  
ن يصن  ف فيه مبكة واملدينة والبصرة وخبارى، فإنه مكَث يف ع النَّووي بني ذلك أبنه كاومج

  .يف كالم  العيين تَبعاً البن امللق  ن ومثله  .تصنيفه  ست عشرة سنة، انتهى
ومجع يف )املقدمة( فقال: واجلمُع بني هذا _ أي: قوله: صنفُته يف املسجد احلرام، وبني ما  

أ تصنيَفه وترتيَب أبوابه يف املسجد  احلرام، مث كان  ن  فه يف البالد _: أنه ابتدروي أنه كان يص
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ها، ويدل  عليه قوله: إين أقمُت يف أتليفه ست عشرة خير  ُج األحاديَث بعد ذلك يف بلده  وغري 
  .سنة، فإنه مل جياوْر مبكة هذه املدَّة 

َم جامع ه  بني ق وقد روى ابُن عدي عن مجاعة من األشياخ: أن البخاريَّ  رب  النيب   جعَل تراج 
؛ ألنه حم  موٌل على أنه كتَبه  ومنربه، وكان يصل  ي لكل   ترمجٍة ركعتني، وال يُنايف هذا أيضاً ما مرَّ

  .أوالً يف املسودة مثَّ حوَّله منها إىل املبيضة، انتهى
 : ، وذوأقول: وميكن اجلمُع أيضاً بني هذا وبني كونه  يف املسجد  احلرام  اك أنَّ ما هنا يف الرتاجم 

 .يف بعض  األحاديث، فافهم
فهو أَجل  كتب  اإلسالم  وقال الذَّهيب يف )اتريخ اإلسالم(: وأمَّا جامع البخاري الصَّحيح

وأفضُلَها بعد كتاب هللا تعاىل، وهو أعلى يف وقتنا هذا إسناداً للناس ومن ثالثني سنة يفرحون  
فرسخ ملا ضاعت رحلُته،  فلو رحَل شخص لسماعه من ألف بعلو   مساعه فكيف اليوم؟ 

  .انتهى
من العارفني عمَّن لقي من   وقال العارف أبو حممد عبد هللا بن أيب مجَرَة: قال يل من لقيتُ 

ٍة إال فرَجْت وال رُك َب  السَّادة املَقر   هلم ابلفضل  والتَّمكني: إن صحيَح البخاري ما قُر ئ يف شدَّ
  .فغر َق، انتهىبه يف مرَكٍب 
وال كان يف بيٍت فاحرتََق، وال يف منزٍل فُسر َق، وهذا أمر جمرٌَّب ملا اشتمل عليه   وزاد بعضهم:
  .األخبار مع إخالص مؤل  فهمن صحيح  

وتقدم أن ابَن حجر املكي يف )شرح األربعني( حكى أنَّ البخاري عمَي يف صباه فرأى يف 
له، فأبصَر، فمن مث مل يقرْأ كتابه يف  م فتَ َفل يف عينيه ، أو دعا نومه  إبراهيم عليه الصالة والسال

  .كْرٍب إال فُ ر  َج، انتهى
الدين ابُن كثري: كتاب البخاري الصَّحيح ُيْسَتسقى بقراءته ، وأمجَع على وقال احلافُظ عماد 

، انتهى   .قبوله وصحَّة  ما فيه أهُل اإلسالم 
  :وما أحسن قوَل بعضهم

يَح البُ   ه واْرو ه  يف  املَشاه ْد  َخار ي َداو م َعلى حَتف ظ  َصح 
َجرَُّب د ْرايقُُه لدَ                      

ُ
 ْفع  مُسْوم  أَفاع ي الشَّدائ د َفَذاَك امل

  :وقلُت: يف ذلك مشرياً إىل قول العارف ابن أيب مجرة نفعنا هللا به 
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َمام  جَمرٌَّب لَدْفع  بَ   ُب الٍء َخصَّ أْو َعمَّ يُعط  َصحْيُح الُبخار ي   اإل 
 ر ف  يُ ْنَسُب وَقْد َجرََّب اأَلْخَياُر ذاَك َكَما َرَوى لُه َعنُهم َمْن للَمَعا            

ه  ليْحَفَظَك املْوىَل فأَنَت املَهذَُّب  ْيح  ودْرس  قْ رَاء  الصَّح   َفالز ْم إل 
َنٍة                 ُتكذ  ُب   أََماٌن فَحاذ ْر أْن َتكونَ ويف  وْضع ه  يف  مْنز ٍل أْو سفي ْ

  :وقلت أيضاً 
َمام  حَمقٌَّق لَكْشف  َبالٍء َخصَّ  ْيُح الُبَخار ي   اإل    أْو َعمَّ ابلنَّاس   صح 

 وَقْد نَقَل اأَلخَياُر ذاَك وَجرَّبُوا َلُه فاعَتق ْد حيَفْظَك مواَلَك م ْن ابس                   
  :ينوأليب عامر األديب اجلرجا

 أْنَصُفوُه َلما ُخطَّ إ الَّ مبَاء  الذََّهْب  َصحيُح الُبَخاري   لوْ 
  اهلَُدى والَعَمى ُهَو الس د  بنَي الَعَمى والَعَطْب هَو الَفْرُق بنْيَ                  

ْثل  الش ُهْب   أَسانْيُدُه مْثُل جنوم  السََّماء  أَماَم ُمُتوٍن كم 
زَاُن دْين  النَّيبب ه                     وَداَن به  الُعْجُم بْعَد الَعرْب قَاَم مي ْ

َجاٌب م َن النَّار  ال َشكَّ فيه  مُيي  ُز    َبنَي الر  َضا والغَضْب  ح 
رْتٌ َرقْيٌق إىَل املْصطََفى ونُوٌر ُمبنٌي لَكْشف  الر  َيْب                  وس 

 ل  رتْ َبت ه  يف الر َتْب  فَيا عال ماً أمْجََع العاَلُموَن َعَلى فضْ 
 سبَ ْقَت األَئمََّة فْيَما مَجْعَت وفُ ْزَت َعَلى رْغم ه ْم ابلَقَصْب              

 نَفْيَت السَّق يَم َعن النَّاقل نَي وَمْن كاَن مت ََّهماً ابلَكذ ْب 
لَْتُه الر واُة وَصحَّْت روايَ ُتُه يف  الُكُتبْ                  وأَثَبتَّ َمن عدَّ

 تيب ه  وتَ ْبو يبه  َعَجباً للَعَجْب وأَبْ َرْزَت يف  ُحْسن  ترْ 
 وَأْجَزَل َحظََّك فيَما يَ َهْب  فَأْعطاَك رب َك َما تْشَته يه              

ْب   وَخصََّك يف  عَرَصات  اجلَنان  خَبرٍي يَُدوُم واَل ينَقض 
َد خبط   املرحوم الشيخ عبد الرمحن العمادي ُمفيت مية أبياٌت   السَّادة احلنفية بدمشق احملوقد ُوج 

املفيت اآلن يف مدح)صحيح البخاري( وال أدري أهنا من نظمه  أم ال، لكن قال يل حفيُده 
  :حامد أفندي: إهنا من نظمه ، وهي جيدٌة فقال

 مَجََع الُبَخار ي  احلَدْيَث وَحرَّرَْه حْتر يَر َمن َمْواَله فْيه  نضََّرْه  
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يُح وكفََّرْه حيُحه َما َشكَّ فيه  مْسل مٌ َفصَ            مْن َشكَّ كثَّرُه الصَّح 
َفا   وبه  الذ نُوُب املوب َقاُت مَكفََّرْه ُهَو عْمَدُة األْحَكام  فيه  لَنا ش 

َرْه         هَو َجام ٌع عْلَم الشَّريَعة  ُكلَُّه وبه  يَناب ْيُع اهلَُدى متَفج  
 ايََة يف  الصَّحيح  مَقرَّرْه ا َكي هتَْتُدوا إ نَّ اهل دعنُه ُخُذوا وب ه  اقْ َتُدو 

  .انتهى
  :وهلل در الربهان القرياطي حيث قال

 َحد  ْث وَشن  ْف ابحلَد يث  َمسام ع ي َفَحديُث َمْن أَْهوى َحًلى مبَسام ع  
 هلل  َما أْحَلى ُمكرََّرُه الَّذ ي حَيُْلو ويَ ْعُذُب يف  َمذاق  السَّام ع  

 ُه وبَلْغُت ُكلَّ مطَال يب  وَمطَام عي ماع ه  نْلُت الَّذي أمَّْلتُ بسَ 
 ع داً يف  َخرْي  أْوقَاٍت وأْسَعد  طال ع   وطََلْعُت يف أُفق  السَّعاَدة  صا

 وَلَقْد ُهد ْيُت لَغايَة  الَقْصد  الَّذي َصحَّْت أد لَُّتُه بَغري  مُمَان ع  
َنُه ك تاُب ومسَ ْعُت نصًّا للَحد يث  مَعر  ف   اجلَام ع   اً ممَّا تَضمَّ

َلى إَذا خْطٌب َعرَا فرَتَاُه لْلَمْحذور  أْعظَ   َم داف ع  وُهَو الَّذي يُ ت ْ
 كْم م ْن يٍَد بَ ْيضا َحَواها طْرُسُه يُوم ي إىَل طرق  الُعال أَبَصاب ع   

ه  جْيُلو عَليَنا ُكلَّ بْدٍر ساط    ع   وإ َذا بََدا ابللَّيل  أْسَوُد نْقش 
 ٌث انف ٌع ممَّا رَواُه مال ٌك عْن انف ع   مَلَك الُقُلوَب به  حدي

 َلُهم م ْن َمْسَمٍع عايل  السََّماع  وسام ع  يف  ساَدٍة َما إ ْن مس عُتْم مث ْ 
ع     وق راَءُة الَقار ي َلُه أْلفاظُُه تَ ْقريرُها يُ ْزر ي بَسْجع  السَّاج 

له بقصيدة عينية  ي يف)طبقاته الكربى( مادحاً وما أحسَن قول اإلمام اتج الدين السبك
 :هي مرفوعة، هي حر يٌَّة أبن تكون على الرؤوس بل العيون  مرفوعة،

َا املْدُح مْن مْقدار ه  َيَضُع  ْدح  َحىت  َما يُ زَاُن به  َكأمنَّ
َ
 َعال َعن امل

َياَدة  طْودٌ  ُلو الك َتاَب ُهًدى َهْدي الس    لْيَس يْنَصد ُع   فُهَو الك َتاُب الَّذي يت ْ
 املان ُع الد  يَن الَقومَي َوَحا م ي الشَّريَعة  أْن تْغَتاهَلا الب دَُع اجلام ُع 

ي املرات ب  داين  الَفْضل  حْتَسُبُه كالشَّْمس  يَ ْبُدو َسَناَها حنْيَ تْرتف ُع    قاص 
 ُعوا  ذلَّْت ر قاُب مَجاه ري  اأَلاَنم  َلُه فُكل ُهْم وهَو عاٍل فيه ُم خضَ 
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دْيَن لُه فَإ نَّ ذل َك مْوُضوٌع ومن َْقط ُع  اَل تسَمَعنَّ حد يَث   احلَاس 
ْن راَم حْيك  

َ
 يه  اصط باَرَك اَل تْعَجْل فإ نَّ الَّذي تْبغ يه  ممَتن ُع  وُقْل مل

كالََتُه ألَْيَس حَيْكي حَميَّا اجلَام ع  الب َيُع   َا حْيك ي ش   وهْبَك أَتْيت مب 
ويف )جامعه( قصيدٌة رائيٌة أحسن من الآللئ يف حنور   أثري الد  ين أيب حيَّان فيهولإلمام الشيخ 

  :احلسان هي
نْ َيا وَقْد فُ ْزَت يف اأُلْخرى َأطال َب أخْ   َبار  الرَّسول  َلَك الُبْشَرى لَقْد ُسْدَت يف  الد 

ٍر تَ َود  الَغَواين َلو تُ َقل  ُده   النَّْحرا ُتَشن  ُف َأمْساعاً بع ْقد  َجواه 
ا َصْدراً وَجلَّْت هبَا َقْدرا  َجواه رُُكْم حلَّ   ْت نُ ُفوساً نَف يَسًة فَحلَّْت هب 

 د  يُن إالَّ َما رَوْتُه أَكاب ٌر لَنا نَ َقُلوا اأَلْخَبار َعْن طَي  ٍب ُخرْبا َهل  ال
 َجبوا الش ْكرا وأَدَّْوا أَحاد يَث الرَّسول  َمصْونًَة َعن  الزَّْيف  والتَّصحْيف  فاْستَ وْ 

َها الَيواق يَت والد ررا وإ نَّ ال َماَم جَلام ٌع جبام ع ه  من ْ  ُبَخار يَّ اإل 
 َمْفر ق  اإل ْسالم  اَتٌج مَرصٌَّع َأَضاَء به  مشساً واَنَر به  بَْدرا   َعلى

   وحَبُْر ُعلوٍم يلف ُظ الد رَّ كاحَلَصى فأَْنف ْس هبَا ُدرًّا وأَْعظ ْم به  حَبْرا
ُفُه نْوٌر ونوٌر   لناظ ٍر فَقْد أْشَرَقْت َزْهراً وَقْد أيْ نَ َعْت َزهرا َتَصاني ْ

ْخت
ُ
ُصها مَجْعاً وخُيْل ُصها ت رْبا حَنا ُسنَّة امل  ار  يْنظ ُم َشتَّها يُلخ  

صونََة َجاه داً َفَجاَز هلَا حْبراً وَجاَب هَلا بَ رَّا  
َ
 وَكْم بَذَل الن َّْفَس امل

َجازايًّ وَطْوراً أَتى م ْصرا يًّا وَطْوراً ميَان ياً وطَ َفَطْوراً عراق    وراً ح 
ي  ُحُه فَ َواىف ك تاابً قْد َغدا اآليَة الُكرْبى  إىَل أْن َحَوى مْنها الصَّحيَح صح 

َماَكنْي  والنَّْسرا  ْرَعٌة ُمَطهَّرٌة تَ ْعلو الس    كَتاٌب لُه م ن َشرْع  أمْحََد ش 
لربيَّة حني حججُت عام ثالثة  صيدٍة دالية مدحُت هبا خري اوقلت يف مدحه  يف أواخر ق

  :وثالثني ومئة وألف 
يَّما اجلُْعف ي   وار ث  أمْحَد    َوَعلى الَّذ ين هلَْدي ه  قْد َدوَّنوا اَل س 

ْسَند   
ُ
يُح امل  فُهَو الَّذي مَجََع الصَّحيَح حَمرَّراً َما فيه  ضْعٌف بْل صح 

 لَّ لُه أنُوُف احُلسَّد  أْعَناُق الَوَرى خَضَعْت وذَ وُهَو الك تاُب َلَدْيه  
 بَدار  اخلُلَّد    مَحُنا به  ل َيكوَن جْمَمُعنفاهللُ يْرمَحُُه ويرْ 
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د    َها ُشهوُد الَواح  َا وَأَجل  َما في ْ  َجنَّاُت عْدٍن اَل اْنق َضاَء لَشْأهن 
  :ولبعضهم

يٌح لْسُت أْنك رُُه َقْد لَ   رَّرُُه  ذَّ يل  َوَحال ع ْندي ُمكَ إنَّ الُبَخاري َصح 
رَاٌح اَل أَزَاُل مَ  ي اْنش   َدى ُعْمري أَرد  ُدُه َدْرساً وأذُْكرُُه ف يه  ل روح 

  :ولبعٍض آخر
يح  الُبَخار ي   أي  َها الَقْلُب إ ْن أَصاَبَك كْسٌر فَلَك اجَلرْبُ يف َصح 

ي شار ٌب   لُشْرب  الُعَقار  يل  ب ه  نْشَوٌة َتزيُد َعَلى َما يَ ن َْتش 
  :وآلخر

يُح الُبخار ي ك تاُب الرَّسول  َفالز ْمُه تظْ  رَاْم َصح 
َ
 َفْر بنَ ْيل  امل
ياءُ الظَّالْم    وََكر  ْر َعَلى الَقْلب  ألَفاظَُه فَلْفُظ احلَب يب  ض 

وهلل در  اإلمام أيب احلسن علي بن عبد هللا بن عمر الشَّق يع _ بشني معجمة فقاف مكسورة  
  :يث قالمشددة فتحتية فعني مهملة _ ح

يُح حَبْمد  َريب   وانْ ت َ   َهى وأََرى به  اجلَاين  تَقْهَقَر وانْ تَ َهى  ُخت َم الصَّح 
ْعرى وَما طََلع الس هى    َفَسَقى الُبخار ي َجوَد ُجود  َسَحائ ٍب ما َغاَبت الش  

َماُم املْرَتَضى َمْن َساَر يف  طَ   َلب  احلَديث  وَما َوَهى  احلاف ُظ الث  َقُة اإل 
ٍع وَرَوى عن    اجلَم   الَغف ري أُويل الن هى طََلَب احلَديَث بُكل   ُقْطٍر شاس 

 َوَرواُه َخْلٌق عْنُه وانْ تَ َفُعوا به  وب َفْضل ه  اْعرَتََف الرَبيَُّة ُكل ها  
ٌر َقْد َغاَصها فاْجَهْد وُغْص إ ْن   ُرْمَتها  حْبٌر جبام ع ه  الصَّحيح  َجواه 

َعَنًة زَهْت حْتُلو ل ذائ ق ها إَذا كرَّرْ  وَرَوى َأَحاديثاً   هَتا  ُمَعن ْ
  :ولإلمام أيب الفتوح العجلي 

تون  َعل ي  الر َتْب  
ُ
يُح الُبخار ي اي َذا اأَلَدْب َقو ي  امل  َصح 

 قومُي الن  ظام  هبَ يُج الرَّواء  َخطرٌي يَروُج كنَ ْقد  الذََّهْب 
ْعض الت  وأَلْ فت ْبيانُ 

ُ
ُح امل  َفاظُُه خْنَبٌة للن َخْب  ُه موض 

َعاين شَ 
َ
يٌق أَن يٌق كث رُي الش َعْب ُمف يُد امل َعايل َرش 

َ
 ر يُف امل

 مَسَا ع ز ُه فْوَق جْنم  السََّماء  فُكل  مَجيٍل به  جُيْتَ َلْب  
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   َسناُه ُمنرْيٌ كَضْوء  الض َحى وَمنْتٌ ُمزيٌح لَشْوب  الر  َيبْ 
 ع ه  تَلقَّى م ن املْصطََفى َما اكتَ َتْب كَأنَّ الُبَخار يَّ يف  مجْ 

 ه  خاط رُه إْذ َوَعى وَساَق َفوائ َدُه وانْ َتَخْب فل لَّ 
ي وبلََّغُه عال يات  الُقَرْب   لُه مبَا يْرَتض   َجزاُه اإل 

  :ولبعضهم
نَ   ُة اأَلْخَبار   وَفىَت خُباَرى عْنَد ُكل   حَمد  ٍث ُهو يف  احلَد يث  جَهي ْ

ْسَفار  الَفْضُل الَكب رُي ألَنَُّه َأْسفارُُه يف  الص  لك َتابه    ْبح  َكاإل 
ب  اأَلذَْكار     َكْم أْزَهَرْت حَبديث ه  أوراقُُه مْثَل الر  اَيض  ل َصاح 

 أل َفاتُُه مْثُل الُغُصون  إَذا بََدْت م ْن َفوق َها اهلََمزاُت كاأَلْطَيار   
 ْت به  متَفر  قَاُت الزَّْهر  واأَلْزَهار   الَكل م  الَّيت اْجَتَمعَ جَبَوام ع  

تنبيه: نقل احلافظ السخَّاوي: أن احملد  َث الكمال بن علي اهلمداين قال: قرأان البخاري يف 
نوبة حبمص سنة مثانني _ يعين: وست مئة _ لدفع  البالء، فقال يل ابن دقيق العيد: قد  

 ؟ فقال: وهل يقال هذا من غري  يقني؟  عد العصر، فقلت له: أَعن يقنيٍ انقضى الش غل من ب
سخاوي: قلت: ووقع من الربيع مثله ملا ُحوص رت زبيد وأحاَط هبا العدو وكاَد أيخذها  قال ال

فحلَّ هبم الكرُب الشَّديد والغم  املزيد فقرؤوا الصَّحيح أجزاًء جزَّؤوه فما كانت صبيحُة ذلك 
  .وٍس وال مدٍد من شيٍء مأنوسٍ ق العدو  من غري سبٍب حمس اليوم إال وتفرَّ 

لزمان ابلبصرة أن عسكَر الشاه حاصرها فقرئ الُبخاري  إبشارة بعض الشيوخ  ووقَع يف هذا ا
فأرسل هللا تعاىل عليهم مطراً وسيالً وأابَدُهم عن آخرهم وأخَذ أهُل البصرة مجيَع أمواهلم 

  .وُعَددهم
ىل اعٍة فانكسَرْت السَّفينة هبم قال: فخرجَنا إملنيين أنه ركب البحَر مع مجَ ووقع للشيخ حممد ا

الساحل وكان معي )صحيح البخاري( يف جملَّدين اشتدَّ أسف ي عليه دون غريه فما لبثُت أْن  
  .قد َمهما الريح فتناولتُ ُهما وفتحتُ َهما فلم ينطمْس فيهما حرف

باب يف ضرحيه  الكرمي،  قُر ئ مجيُعه على سي  د األحومن عظيم ما أحتف به هذا الكتاب: أنه 
الس لطان قايتباي ملا حجَّ وزاَر احلضرة الشريفة سأل اخلُدَّام عن   وذلك أنَّ امللك األشرف

أعجب  ما رأوه، فأخربوُه أنَّ رجالً كان أييت كلَّ يوٍم إىل القرب الشريف فينفتُح له ابب احملل   
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ء كعادته  فسمعنا جلبًة وأصوااتً خشيَنا منها  خيرُج فلمَّا كان يف يوٍم جااملنيف، فيغيُب زماانً مث 
على القرب  الشريف فأخذان العَصا وقعدان حبذاء القرب  مستعد  ين لذلك الرجل، إذ خرََج علينا  

  ملسو هيلع هللا ىلصفأمسكَناه فسألَناه عن شأنه، فأخرب أنه كان كلَّ يوٍم يقرأ )صحيَح البخاري( على النيب   
خاري    صوات خاصَّة  هللا تعاىل الكرام حضروا ختم البهذه األصواُت اليوم؟ قال: أ قلنا: فما

  .ملسو هيلع هللا ىلصللترب ك به 
خلتم هذا الكتاب فمن ذلك ما  ملسو هيلع هللا ىلصوذكروا أنه شاهَد غرَي واحٍد من األولياء الكرام حضوَرُه 

ىي العامري أنه  ذكرُه غرُي واحد عن مؤلف )هبجة احملافل( اإلمام احملد  ث الفقيه الويل الصَّاحل حي
األعالم، كان يف مجلت ه م  ُبخاري، وقام وصافَحه من حضَر من أولئك األئمةملا ختَم ال
، فصافَحه يف مجلته م، فانطبَع أثُر تلك األصابع  الكرام يف ظهر كف   هذا العامل ملسو هيلع هللا ىلصاملصطَفى 

ياء والظَّالم، وكان الشَّيخ يس  ، وال يكشُف  اإلمام، فكان نوراً مضيئاً مشرقاً يف الض   رتُه ابملند يل 
  .لن ور اجلليلذلك احمللَّ إال عند الوضوء، فيبدو َسنا ذلك ا

وقد أخرَب بعُض الصَّاحلني أنه رأى النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يف عام سبع وثالثني وألف ليلة  
يده الكرميَة،  السابع والعشرين من رجب على انقته  عند احلُجون سائراً إىل مكَّة املكرمة، فقبَّل  

لز  ايرة، فلماذا جئت؟ فقال: اي رسول هللا، الناس قَصدوا حضرتَك الفخيمة ل وقال: اي سيدي
ن _ شكَّ الراوي _ مثَّ يوم اخلتم الثامن والعشرين   خلتم )صحيح البخاري( أو خلتم ابن َعالَّ

راء وأعالماً من رجب ذلك العام حَضَر بعُض الصَّاحلني، فحصلت له واقعٌة، رأى خيمًة خضَ 
َر خلتم البخاري، أجرى هللا  حضَ  ملسو هيلع هللا ىلصاألرض، فَسأَل عنه فقيل له: هذا النيب   بني السَّماء و 

وما تقدَّم بعض ما قيل فيه، وهو حريٌّ بذلك، كيف وهو _   .علينا بربكته  موائَد كرمه  اجلاري
وأكثرها تعليالً كما سيأيت بيانه _ أجل  الكتب الصَّحيحة نقالً ورواية، وفهماً ودرايًة، 

يحاً،  اطاً وتقريراً، ومن مثَّ اعتىَن بشرحه  وبيان  وضبطاً وتنق يحاً، واحتياطاً وحتريراً، واستنب وتصح 
حمجَّته، وابلتكل م عليه، وبيان مزيَّته؛ العلماُء األعالم من كل   لوَذع ي أملع ي مُهام، وهم كثريون،  

 فمنهم: حة، ًة، فلنذكرُهم مع زايدة واضوقد ذكَر اإلمام القسَطالين منهم مجلًة صاحل

احلاء املهملة وسكون امليم وابلدال املهملة _ ابن حممَّد بن اإلماُم أبو سليمان مَحْد _ بفتح 
َع منه متفر  قة، ولعلَّه أول شارٍح  إبراهيم اخلطَّايب الشَّافعي، وهو شرٌح صغرٌي، ُكت َب على مواض 

ني كما ذكرُه هو يف أوَّل  خطبة   نَّ بينه وبني البخاري   اثنمن الشَّارحني الذين نذكرُهم، فإ
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  .قفُت عليهشرحه ، وقد و 
وقال الكرماين  يف حق  ه: فيه نكٌت متفر  قاٌت، ولطائف على سبيل الطَّفرات، وليَس ملا لفظ  

 . الشَّرح موضوع له

حتية ساكنة _ وقد اعتىَن ومنهم: اإلمام حممَّد بن إمساعيل الت َّْيمي _ مبثناة فوقية مفتوحة فت 
ومنهم: اإلمام أبو جعفر   .التَّنبيه  على أوهامه  ومل أقْف عليهح  ما مل يذكرُه اخلطَّايب مع بشر 

ومنهم: اإلمام عبد الواحد بن الت  نْي _ مبثناة فوقية مشددة     .أمحد بن سعيد الدَّاودي
ي، وك مكسورة فتحتية ساكنة فنون _  - .ثرياً ما ينقُل عن الدَّاوديويعرف أيضاً ابلسَّفاقس 

وهو ممَّن اختصَر  [2]  _َهلَّب بن أيب ُصْفرة _ بضم الصاد املهملة ومنهم: اإلمام أبو سعيد امل 
رَاب ط اختصر َشرْح شيخه  املهلَّب، وزاَد  . الُبخار

ُ
ومنهم: أبو عبد هللا حممَّد بن َخَلف بن امل

َخَلف املالكي املْغر يب   ومنهم: أبو احلسن علي  بن  .عليه فوائد، وهو ممَّن ينقُل عنه ابُن رشيد
روف اببن بطَّال لكنَّه يف األغلب  يتكلَّم على الفقهيَّات ال سيَّما مذهب اإلمام مالك املع

من غري تعرٍض لشرح الكتاب  غالباً، كذا قاله الكرماين ، وقد وقفُت على جزء منه أوله  
النون وبدال مهملة بعد  اَند _ بكسر الزاي وختفيف ومنهم: أبو الز     .القصر يف الصَّالة

راج _ بكسر السني املهملة وجبيم آخره األلف _ ومنهم: أبو حفٍص عمُر بُن   ._ وامسه: س 
ومنهم: أبو القاسم أمحد بن حممَّد بن َعمرو بن فرد   .احلسن بن  عمر اهلوَزين اإلشبيلي

هذا: إنه واسٌع   شرحذكرمها القسَطالين، وقال يف التَّيمي، وهذا غري التَّيمي السابق قريباً، 
َنري   _ بتشديد التحتية املكسورة _ قال القسَطالين: شرَحُه يف  وم  .جدًّا

ُ
نهم: الزين بن امل

ي   عشر جملدات، وقال اجلالل الس يوطي يف )حسن احملاضرة(: هو زيُن الدين علي قاض 
د  خو انصر الدين أمحد بن حممَّ اإلسكندرية، له شرح عظيٌم على الُبخاري، وهو أ

ومنهم: انصر الدين أخو الزين املذكور، له الرتاجم،    .، انتهىاإلسكندراين، صاحُب التَّفسري
َتوار ي(، وله أيضاً حواٍش على ابن بطَّال

ُ
ومنهم: أبو األصَبغ عيسى بُن سهل  .مسَّاه: )امل
: )التلويح(  الرتكي، ومسَّاه ُمُغْلطَاي ومنهم:  .ومنهم: قطُب الد  ين احلنفي احلََليب  .األسدي

قال الكرماين : إنه بُكُتب  تتميم  األطراف  أشبُه، وكأنه من إخالئه  عن شرح مقاصد  الكتاب  
مة  .ومنهم: اجلالل التَّباين فقد اختصر شرَح ُمغلطاي  .وألفاظه  على أمان ومنهم: العالَّ

َحه شرحاً مفيداً  الشافعي  شر علي الكرماين  مشس الدين أبو عبد هللا حممَّد بُن يوسف بن  
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جامعاً لفرائد الفوائد، مسَّاه: )الكواكب الدَّراري( لكن قال يف)الدرر الكامنة( للحافظ ابن  
ومنهم: ولده حيىي تقي الدين،  .اه ألنَّه مل أيخْذه إال من الص ُحف حجر: فيه أوهاٌم يف الن َّْقل

، وأضاَف إليه من شرح  الزَّركشي  شرح ابن امللق  نشرح أبيه، و قال القسَطالين: استمدَّ فيه من 
ي الد  مياطي، و)فتح الباري( والبدر العنتايب،   ، وما سنَح له من حواش  وغريه من الكتب 

ومساه: )جممع البحرين وجوهر احلربين( قال: وقد رأيُته يف مثانية أجزاء كبار خبط  ه مسودة، 
بيح( ومل يبيْض إالَّ بعد موت اه: )الالمع الصَّ َماوي، مسومنهم: مشس الدين الرب ْ  .انتهى

مؤلفه، وقد اختصَرُه من الكرماين   وغريه، ومن أصوله  مقدمة )فتح الباري(، قاله القسَطالين، 
وقد طالعُته كأصله ، ومها من الشروح املتداولة ال سيَّما الكرماين ك  )فتح الباري( و)عمدة  

  .ر شروحه استعماالً سَطالين، وهو أكثالساري( للقالقاري( للعيين و)إرشاد 
ومنهم: العالمة سراُج الدين بن امللق  ن، ومسَّاه ب )التوضيح( وقد رأيُت منه أجزاء وطالعُتها،  

  .وهو كثري الفوائد ال سيَّما يف حترير  املذاهب، وقد اختصَرُه هو يف جزٍء لطيفٍ 
، أوهلا الرابع  ثة أجزاء من شرحه  ُت على ثالومنهم: احلافظ زين الدين ابن رجب، وقد وقفْ 

شرٌح واسٌع، ُيكثر فيه من نقل  األحاديث املناسبة  للباب، ومن نقل  من الشرح، وهو
املذاهب للمجتهدين، لكن وصَل فيه إىل اجلنائز، كما قاله يف ترمجته  ابُن انصر الدين يف  

رئ الصَّحيح( قال  لتَّلقيح لفهم قاومسَّاه )ا ومنهم: برهان الد  ين احلََليب،. كتابه )الرد الوافر( 
القسَطالين: وهو خبط  ه يف جملدين، وخبط   غريه يف أربعٍة، وفيه فوائد حسنة، وقد التقَط منه  

احلافُظ ابن حجر حني كان حبلب ما ظنَّ أنه ليس عنده؛ ألنَّه مل يكن معه من )فتح الباري(  
يه بعض كتابٍة خبط    بع وهو ضخٌم، وعل لد الرَّاوقد ملكُت اجمل  .إال كراريس يسرية، انتهى

رَاغي، قال القسَطالين: اختصَرُه من  .احلافظ ابن حجر
َ
ومنهم: أبو الفتح حممَّد زين الدين امل

ومنهم: البدر الزركشي ، له  ى. )فتح الباري( قال: وقد رأيُته مبكَّة، وكتبُت كثرياً منه، انته
ونقلُت منه، وللحافظ ابُن حجر نَكٌت  وقد طالعُته، يح(ا: )التَّنقتعليقٌة عليه ُمَتداولة، مسَّاه

عليه مل تكُمْل، قاله القسَطالين، وله شرٌح آخر مطوَّل عزيز الوجود مل أقْف عليه، وقال 
ومنهم: البدُر الدَّماميين، مسَّاه: )مصابيح اجلامع(  . القسَطالين: رأيت منه قطعة خبط   مؤل  فه

ه: ب  )املصابيح شرح اجلامع الصحيح(  الذي رأيته تسميتالين، لكن على ما قاله القسطَ 
فتدبر، وهو يف احلقيقة )التَّنقيح( للزركشي، لكنه قد يزيد عليه أشياَء حنوية، أو فقهيَّة، وقد 
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ومنهم: احلافظ جالل الدين الس يوطي، مسَّاه:  . يعرتُضه، وقد ينقُل من شرح ابن  املنري   
نقيح للزَّركشي، وقد وقْفُت عليه سابقاً،  هو قريب من التَّ ع الصحيح( و )التوشيح على اجلام

  .ومل يقْف عليه القسَطالين، كما قاله هو 
  ، ومنهم: اإلمام النَّووي حيىي أبو زكراي، لكنه على قطعٍة منه؛ من أوَّله إىل آخر كتاب اإلميان 

 .وقد وقْفُت عليها يف جملد
  .أوله، كما قال القسَطالين ن كثري، لكنَّه على قطعٍة منومنهم: احلافُظ عماُد الد  ين ب 
  .ومنهم: اإلمام سراُج الد  ين البُ ْلق يين، قال القسَطالين: رأيُت منه جملداً  
مة أبو الفضل جالُل الد  ين البُ ْلق يين، ابن الذي قبله، ومسَّى كتابه: )اإلفهام مل  ا  ومنهم: العالَّ

  .وقفُت عليه يف جملٍد وسطٍ يف البخاري من اإلهبام( وقد 
ومنهم: أبو الفضل الن ويري، خطيب مكة املشرفة، قال القسَطالين: وبلغين أنه شرح مواضَع   

ومنهم: حممَّد بن أمحد بن َمْرزوق، شارح بُردة الُبوصريي، قال القسَطالين: . من الُبخاري
  .يح( ومل يكُملْ سَعى الرجيح يف شرح اجلامع الصحمسَّاه: )املتجر الرَّبيح وامل

عارُف عبد هللا بن أيب مجرة، فإنه قد اختَصَر من الُبخاري أحاديَث وشرحها  ومنهم: ال 
 .ومسَّاه: )هبجة النفوس( وقد وقفُت عليه يف جزء كبري

  .يف  مبا التزَمهُ ومنهم: الربهان الن  ْعماين، قال القسَطالين: وصل فيه إىل أثناء الصَّالة، ومل  
ن أوله إىل أثناء املعاملة يف جملدين، لكنه يذكر اإلسالم زكراي، فإنه شرَح م ومنهم: شيخُ 

ي، ومسَّاه يف ظهر  أوَّل ، وقد وقْفُت عليه ونقلُت منه يف شرح  الشرح: )منحة   بعَض احلديث 
  .الباري(، ويف بعض النسخ: )حتفة القاري بشرح صحيح البخاري(

نطينية، وقد وقفُت السَّلطان حممَّد فاتح القسطمد مشس الدين الُكْوراين، شيخ ومنهم: حم
، وهو من تالمذة   عليه سابقاً يف جملد ضخٍم ابلقطع الكامل، يعرتُض فيه كثرياً على الكرماين  
احلافظ ابن حجر، كما صرَّح هو بذلك يف شرحه ، ومسَّاه: )الكوثر اجلار ي إىل رايض  صحيح  

 . البخاري(
  .وهو من املعاصرين للقسَطالينومنهم: أبو البقاء األمحدي، 

  .ومنهم: الشيخ جالل الدين البكري، من مشايخ القسَطالين، قال: وأظنَّه مل يكُملْ 
  .ومنهم: الشيخ حممَّد مشس الدين الدَّجلي، قال القسَطالين: كتَب عليه قطعة لطيفة 
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سَطالين: رتَّبه على  ن الَعبَّاسي الشافعي، قال القومنهم: الشيخ عبُد الرَّحيم بن عبد الرمح
عجيٍب، وأسلوٍب غريٍب على منوال  مصنف ابن األثري، وجرََّده من األسانيد، راقماً  ترتيٍب 

على هامشه  إبزاء  كل   حديث حرفاً أو حروفاً يعلُم هبا من وافَق البخاري على إخراج  ذلك 
 لشرح غريبه ،   إثر كل   كتاب جامع منه ابابً احلديث من أصحاب  الكتب اخلمسة، جاعالً 

،  واضعاً الكلم ات  الغريبة على هامش الكتاب  موازايً لشرحها؛ ليكون أسرَع يف الكشف 
  .وقرََّض عليه الربهاُن بن أيب شريف، والزَّيُن عبد الرب بن الش حنة، والرَّضي الغزي، انتهى

،  ه سألُه املهلَُّب بن أيب ُصْفر ومنهم: ابُن عبد الرب احلافُظ الشهري، فإن ة عن أشياء يف البخاري  
  جاب عنها، ومن مث مسَّاها:)األجوبة على املسائل املستغربة(فأ
  .ومنهم: أبو عبد هللا بن رشيد، كتَب على ترامجه ، مسَاه: )ترمجان الرتاجم( 

فإنه كتَب على مئة   ومنهم: الفقيه أبو عبد هللا حممَّد بن منصور السَّْجلماسي املْغرَاوي،
  .املبهمة يف اجلمع بني احلديث والرتمجة( اه: )َحل  أغراض  الُبخاريترمجٍة، مسَّ 

  .ومنهم: الشيخ أبو حممد بن حزم، فإن له عدَّة أجوبٍة عليه
 . ومنهم: ركُن الدين، فإن له شرحاً عليه، لكنَّه مل يكُملْ 

  .ومسَّاه: )التوضيح لشواهد الصحيح(ومنهم: العالمة مجاُل الدين بن مالك،  
تب على البخاري سوى احلافظ ابن حجر والعيين، وصاحب  ما ذكره القسَطالين ممَّن ك هذا

 . )القاموس( فإن القسَطالين وإن ذكرهم، لكنَّا أخران الكالَم عليهم للطول
  :وممَّن مل يذكره القسَطالين

، كما  ب املشهور، فإنَّ له حواشي على الُبخاريالشَّيُخ أبو عبد هللا بن أيب اخلَصال، الكات
يف )الفتح( يف كتاب: الوصااي، يف ابب: أن يرتك ورثته أغنياء خرٌي   ذكرُه احلافظ ابن َحجر
  .من أن يتكفَّفوا الناس

 .ومنهم: السَّف ريي _ بفتح السني املهملة، وكسر الفاء _ فإنَّ له شرحاً رأيُت منه اجلزء األول
ذكره صاحب  له شرحاً على الُبخاري، كما يخ أبو بكر بُن الَعريب املالكي، فإنَّ ومنهم: الشَّ 

  .)فتح الباري( رمحه هللا تعاىل 
ي بدُر الدين بُن مَجَاعة، كما ذكرُه احلافظ ابُن حجر يف )املقدمة(، فإنه كما   ومنهم: القاض 

، وزاَد عليه أشياءفيها تكلم على أربع مئة ترمجٍة، خلَصها من كالم انصر الدين بن امل  . نري  
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مَّد بن داود الكردي مث احلََموي _ بفتح احلاء زيل _ ابلالم بعد الزاي _ حمومنهم: الَبا
فإنه كتَب على رجاله، ومسَّاه: )غاية املرام يف رجال الُبخاري  _ املهملة وميم اخلفيفة مفتوحة

  .ا إىل سيد األانم(، وهو جملدان ضخمان، وقفُت على الثاين منهم
، ومنهم: أبو الوليد ُسليمان الَباجي  ومسَّاه: )التعديل والتجريح  _ مبوحدة وجيم _ املغر يب 

  .لرجال البخاري(، ذكره الكرماين ، وكذا ابن حجر يف )املقدمة( رمحهم هللا تعاىل
بن عطاء هللا فإن  الومنهم: الشيخ العارف أبو العباس سيدي أمحد زر وق، شارح )احلكم(  

  .اشية عليه، كما قاله بعضهمله ح
نسبًة إىل كفري مصغراً قريٌة ببالد عجلون، وقد  -فريي حممد بن أمحد الشافعي ومنهم: الكُ 

ملكته يف جزٍء وسط خبط   مؤلفه، قال يف خطبته: انتقيُته من كتاب )مقاصد التنقيح يف شرح  
بنا الشَّيَخ حممد بن عمر  اجلامع الصحيح( أتليف الكاَزروين سعيد بن مسعود مثَّ رأيُت صاح

ي ُشْهبة، وأنَّ ابن  يف ثبته  أنَّ املذكور جد   الُكَفريي ذكر ه األعلى، وأنَّه أخذ عن ابن قاض 
قاض ي شهبة ذكر أنَّ الُكَفريي مجع شرحاً على الُبخاري خلََّصه من شرح  الكرَماين وابن امللق  ن 

 . هيف ست   جملداٍت، انتهى. ولعلَّ له شرحني، فاعرفْ 
اَزُروين، مسَّاه: )مقاصد  مسعود بن حممد بن مسعود الك ومنهم: اإلماُم أبو احملامل سعيد بن

 . التنقيح( كما قاله الُكفريي، ومل أقْف عليه
ومنهم: ابن كَمال ابشا، له تعليقٌة لطيفٌة من أوَّل الصَّحيح إىل آخر كتاب اإلميان، رأيتها   

  .لى الكرماين والنوويمسودًة خبط  ه، يعرتض فيها كثرياً ع
ن حممد بن حممد _ ثالاثً _ املالكي علي بن انصر الدين حممَّد ب ومنهم: أبو احلسن

املصري، فإنَّه شرَح البخاري شرحني، مسَّى أحدمها: )معونة القاري بشرح صحيح البخاري(  
 .يومسَّى اآلخر: )صيانة القاري عن اخلطأ يف صحيح البخاري( ذكره الشيخ حممد الفيش 

افظ الس يوطي، وأنَّ له  يضاً: أنه ممَّن أخَذ عن احلاملالكي يف )شرح العزية( وذكر فيها أ
  .تصانيَف كثرية

ومنهم: احلافُظ حممَّد بن طاهر املقد سي، فإنَّ له عليه جزءاً مسَّاه:)جواب املتعن  ت( ذكره 
  حيحني(وكذا له كتاٌب يف )أمساء رجال الصَّ . احلافُظ ابن حجر يف)املقدمة(
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مة حسني الكَفو   اري، كما ذكره شيُخ مشاخينا  ي، فإنَّ له شرحاً على الُبخومنهم: العالَّ
 .حممد الزَّرقاين يف )شرح املواهب(

ومنهم: شيخنا املرحوم الشيخ عبد هللا بن سامل البصري مث املكي، ومل أق ْف عليه، غري أين    
ال:  حججُت سنة ثالثة وثالثني ومئة وألف، فق سألُت مؤلفه عنه يف منزله مبكَّة املشرفة حني

)الضوء الساري بشرح صحيح البخاري(، وقال شيخنا حممد عقيلة:  إنَّه مل يكمْل ، ومساه:
 . وصَل فيه إىل حنو الثلث هو أبسُط من القسَطالين، ودون )فتح الباري( 

ندي مث املَدين، وقد أراين شرَحه س فرين كبريين، وذلك ومنهم: شيخنا املرحوم أبو حسن الس  
املنورة قرب ابب الرَّمحة، وال حيضرين اآلن إجازًة مبنزله يف املدينة   حني أخذُت عنه احلديث

  .اسم الشرح
ومنهم: املرحوم عبد الباقي، والُد شيخنا أيب املواهب احلنبلي، فإنه كتَب على حصَّة منه على 

: له شرٌح على البخ  . اري   مل يكمْلهما بلغين من ولده، وقال احمليب  
نقيب األشراف بدمشق الشام، وقد وصَل  إبراهيم الشَّهري اببن محزة، ومنهم: املرحوم السيد 

   .فيه إىل أثناء كتاب الصَّالة، وقد رأيُت املسودَّة خبط  ه، ويعمل خطبًة أول كل   كتاب أو ابب 
فإين قد  _ حلقري واجلليل ومنهم: مؤل  ف هذه الر  سالة الفقري إمساعيل _ غفر هللا له ذنبه ا

الفيض اجلاري بشرح صحيح اإلمام البخاري(،  ة شرٍح عليه ممزوج مس  يته:)شرعُت يف كتاب
ويناسُب أن يسمى: )املنهل اجلاري بشرح صحيح البخاري(، وقد وصلُت فيه حبمد هللا  

تعاىل إىل ابب ما جاء يف التطو ع مثىن مثىن، ومجلة ذلك سبعون كراسة يف املسودة، نسأل  
  .ني إكماله والنفع به آمهللا تعاىل

)صحيح البخاري( يف املرة   إحدى وأربعني ومئة وألف مع قراءةوقد ابتدأت فيه من سنة 
  .عقب عْصر كل   يوم يف رجب وشعبان ورمضان يف اجلامع األموي حتت القبَّة الثانية

هذا  ومنهم: القسطالين، وصاحب )القاموس(، والعيين، واحلافظ ابن حجر، ولنذكرهم على 
  .الرتتيب
هاب أمحفأما ال ُد بن حممد بن  أيب بكر القسَطالين املصري الشافعي، قسَطالين، فهو: الش  

شرَحه شرحاً مزجاً، مسَّاه:)إرشاد السَّاري بشرح صحيح البخاري( مجَعه من الش راح، فأحسن 
م، ولعلَّ فيه الصَّنيع واالصطالح، وهو سبُع جملدات كبار، وهو مشهوٌر لدى اخلاص والعا
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  .مؤل  فه للَموىل العالمذلك إلخالص 
كر الزَّرقاين يف آخر )شرح املواهب(: أن القسَطالين اختصَر شرَحه للُبخاري املسمَّى  وذ 

 . ب )إشارد الساري(، ومسَّاه: )اإلسعاد مبختصر اإلرشاد(، لكنه مل يتمَّ، انتهى
ٍح ريوز أابدي، شرع يف شر وأما صاحب )القاموس(، فهو جمد الدين حممد بن يعقوب الف

يح الفسيح اجلاري يف شرح صحيح البخاري(، ذكروا أنه كُمَل ربع  مسَّاه: )فتح الباري ابلس 
  .العبادات منه يف عشرين جملداً، وقد  ر متامه يف أربعني سفراً 

قال التَّقي الفاسي: وقد مأله بغرائب  املنقول، ال سيَّما ملا اشتهَر ابليمن من مقالة ابن  
خُل يف شرحه من فتوحاته  الكثري علماء  تلك البالد، وصاَر يد لعريب، وغلَب ذلك على ا

  .حىت كان سبباً لشني شرحه عند الطَّاعنني فيه، انتهى
وقال احلافُظ ابن حجر: أنه رأى القطعة اليت كملت يف حياة مؤلفة قد أكلتها األرَضُة حبيث  

ة الوعاة يف طبقات النحا(  وطي يف ترمجته يف )بغيوقال الس ي .ال يقدر على قراءة شيٍء منها
شرحه على البخاري مبا تقدم آنفاً، قال: قلت:  د أن ذكر أن صاحب )القاموس( مسىبع

  .وقد أخذ ابن حجٍر منه امسه، ومسَّى به شرح البخاري أتليفه، انتهى
وس وهبذا يظهُر أن ما يقع يف بعض نسخ القسطالين من أن اسم أتليف صاحب القام

  .من حتريف النَّاسخ، فتأمل آخره، مبيم فنون فحاء مهملة، إىل   )منح الباري(
قال السيوطي يف )بغية الوعاة(: ولد بعنتاب،   ، وأما اإلمام العيين، فهو: حممود بن أمحد 

  .ونشأَ هبا، واشتغَل ابلفنون وبرَع، مث دخَل القاهرَة مع العالء السريامي، واستوطنها 
أربعة أسفار   شرح صحيح البخاري(، وهو عنديبخاري: )عمدة القاري بومسَّى شرحه لل 

وقال القسطالين: عشرة أجزاء وأزيد، وهو خبطه يف إحدى وعشرين جزءاً جملداً  . كبار جدا
مبدرسته اليت أنشأها حبارة ُكتامة ابلقرب  من اجلامع األزهر، وشرََع يف أتليفه يف أواخر شهر  

 ر الثلث األول من ليلة السبتمئة، وفرَغ منه يف آخ رجب سنة إحدى وعشرين ومثان
  .خامس شهر مجادى األوىل سنة أربع وأربعني ومثان مئة 

قال: واستمدَّ فيه من )فتح الباري(، كان يف ما قيل: يستعريُه من الربهان بن خضر إبذن  
( حذفه من مصن  فه له، وتعقَّبه يف مواضع، وطوَّله مبا تعمَّد احلافظ ابن حجر يف )الفتح

راجم  الر واة ابلكالم، وبيان األنساب  والل غات ث بتمامه ، وإفراد كلٍ  من تسياق  احلدي
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  .واإلعراب واملعاين والبيان، واستنباط الفوائد من احلديث  واألسئلة واألجوبة، وغري ذلك 
 عليه ذكر للحافظ ابن  حجر ترجيَح شرح العيين مبا اشتملَ  وقد حكى بعُض الفضالء أنَّه

شيٌء نقله من شرح لركن الد  ين، وكنُت وقفُت  ه، فقال احلافُظ بديهة: هذا من البديع وغري 
عليه قبله، ولكن تركُت النقل منه؛ لكونه مل يتم، إمنا كتَب منه قطعة، وخشيُت من تعيب بعد 

ْهَيع، ولذا مل يتكلم البدر العيين بعد تلك الق
َ
طعة  بشيٍء من فراغ َها يف االسرتساَل يف هذا امل

كثرياً من الكرماين وابن امللق  ن، وال حمذوَر يف ذلك إذا مل واستمدَّ العيين أيضاً   . تهىذلك، ان
  .ينسْب عبارهتما إليه، فراجعه

شرحاً حافاًل، يبلُغ ستة أجزاء    وأمَّا احلافظ فهو: الشهاب أمحد بن حَجر العْسَقالين، شرَحه
ا  قسطالين: وشهرته وانفراُده مبكبار، مسَّاه: )فتح الباري بشرح صحيح البخاري(، قال ال

اشتمل عليه من الفوائد احلديثية، والن  كات األدبيَّة، والفرائد الفقهيَّة تغين  عن وصفه ، ال  
اوي جبمع طُرق احلديث اليت يتبنيَّ من سيَّما وقد امتاَز كما نبَّه عليه شيُخنا؛ يعين: السَّخ
ها ترجيح أحد االحتماالت شرحاً وإعراابً، و  رة أنه يشرحها  طريقُته يف األحاديث املكرَّ بعض 

يف كل   موضٍع، فما يتعلَّق بقصد الُبخاري يذكره فيه، وحييل بباق ي شرحه على املكان  
  .املشروح فيه

_ يقول: أود  لو تتبَّعت احلواالت اليت تقُع يل فيه،  قال شيخنا: وكثرياً ما كان _ رمحه هللا 
ليه ليقْع إصالحه، فلم يتفق له  أو ذكر يف مكان غري احملال عفإن مل يكن احملال به مذكوراً، 

، أو غريه من االحتماالت    .ذلك، فاعلمه وكذا رمبا يقُع له ترجيُح أحد األوجه  يف اإلعراب 
موضٍع آخر غري ذلك ممَّا ال طعَن عليه بسببه ، بل هذا أو األقوال يف موضع، مث يرجح يف 

  .مَّة املعتمدينأمٌر ال ينفك عنه كثرٌي من األئ
ُء أتليفه  يف أوائل سنة سبع عشرة ومثان مئة على طريق  اإلمالء، مث صاَر يكتُب  وكان ابتدا

عتربين، ويُعارض ابألصل   خبط  ه شيئاً فشيئاً، فيكتُب الكرَّاسة، مث يكتُبها مجاعٌة من األئمَّة امل
ءٌ  خضر، فصاَر ال يكمُل منه شي مع املباحثة  يف يوٍم من األسبوع، وذلك بقراءة  العالمة ابن

إال وقد قوبل وحرَّر، إىل أن انتهى يف أول يوٍم من رجب سنة اثنتني وأربعني ومثان مئة،  
  .بيسريسوى ما أحلَق فيه بعد ذلك، فلم ينته  إال قُبيل وفاة  املؤل  ف 

يوم السبت اثين   وملا متَّ َعم َل مصن  ُفه وليمًة ابملكان املسمَّى: )ابلتاج والسبع وجوه( يف
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 ثنتني وأربعني ومثان مئة، وقُرئ اجمللس األخري هناك حبضرة  األئمَّة كالقااييت،  شعبان سنة ا
ذكورة حنو مخس مئة  واملَناوي، والوفَائي، والسَّعد الدَّيري، وكان املصروف على الوليمة  امل
ومثان مئة، انتهى كالم دينار، وكُمَلْت مقد  مته، وهي يف جملَّد ضخٍم، يف سنة ثالث عشرة 

منها: )مقد  مة فتح الباري( وهي عندي  ،وللحافظ ابن حجر عليه كتاابت أخر. النالقسطَ 
 .يف جزٍء كبرٍي، وتقدَّمت يف كالم القسَطالين

غني معجمة يف اللفظ األول، ومبهملة يف الثاين، وهو جملٌَّد ذكر  ومنها: )تغليق التعليق( وهو ب
فة، واملتابعات، وَمن وصلها أبسانيد ه  إىل  امع املرفوعة، وآاثره املوقو فيه تعاليق أحاديث اجل

املعلق عنه، وهو كتاٌب عظيم يف اببه  مل يسبْق إليه، وقرَّض له عليه صاحب )القاموس( كما  
خبط   مؤل  فه، وخلَّصه يف )مقدمة الفتح(، فحذف األسانيد ذاكراً من  وجَد خبط  ه على نسخة

النخبة( يف ترمجة  احلافظ: ومن تصانيفه  )فتح   وقال املَناوي يف خطبة )شرح .خرَّجه َموصوالً 
الباري بشرح صحيح البخاري( وآخر يسمَّى: )هدي الساري( وهو أكرُب منه، واختصَره ومل  

ق( وخمتصره، ويسمَّى ب )التشريق( وخمتصر املختصر، ويسمى: )التوفيق(،  يتمَّا، و)تغليق التعلي
ا: كتاب له يف أحوال  رجال البخاري ومنه .  غريب البخاري( انتهىو)تقريب الغريب يف

  .زايدًة على ما يف )هتذيب الكمال( ومسَّاه: )اإلعالم فيمن ذكر يف البخاري من األعالم(
(، وهو كتاٌب يبلُغ حنو عشرين كرَّاسة جييب فيه عمَّا  ومنها أيضاً: )انتقاض االعرتاض

ب عن كثرٍي منها، قيل: ولعله كان ه، وقفُت عليه، لكنَّه مل جياعرتَض به العيين  عليه يف شرح
يبي  ض هلا ليجييب عنها، فلم يتيسَّر له، وقد أجبُت عن أكثرها يف شرحي املار  

ضاً )االستنصار على الطاعن املعثار( قال وله أي .املسمَّى)الفيض اجلاري، فانظره فيه
مةالقسَطالين: وهو صورة فتيا عمَّا وقَع له يف    .العيين، انتهى شرح خطبة الُبخاري للعالَّ

  :ومل أقْف عليه، لكن قال احلافظ يف خطبة )االنتقاض(: ويف سنة اثنتني وعشرين _ أي
تسب القاهرة الذي توىل بعد ذلك قضاء ومثان مئة _ أحضَر إيلَّ طالُب علٍم كرَّاسة خبط   حم

وجوه معامل الد  ين،  ص ه: احلمد هلل الذي أوضَح احلنفيَّة يف الدولة األشرفيَّة، فرأيُت فيه ما ن
وأفصَح وجوه الشك   بكشف  الن  قاب عن وجه  اليقني، ابلعلماء املستنبطني الرَّاسخني، إىل 

: ذكر مقدمًة لطيفًة انتزعها من القطعة   )االنتقاض( مث قال يف .آخر خطبة شرح العيين
تَّحريف لبعض  من األمساء واملسمَّيات، واللإلمام النَّووي، لكنه وقَع له تصحيُف كثرٍي 
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قال: وتتبَّعُت ما وقَع له من ذلك، فزاَد على مثانني غلطًة، فأفردُت ذلك يف جزء . الكلمات 
لماء العصر  بتصويب ما تعقَّبُت، فم ن مسَّيته: )االستنصار على الطاعن املعثار( فكتَب ع

غري ذلك ممَّا ذكره إمنا استعمل يف الالزم، إىل مجلة  ما أنكَر عليه قوله: وأفصح، فإن الرابعي 
  .يف خطبة  )االنتقاض(، ويف ذلك الكتاب 

كما قال بعُض األئمة    وأقول: شأن العلماء أن يُردَّ بعُضهم على بعٍض حبسب  ما يظهُر له 
عليه   ين: ما منَّا إال َمن َردَّ وُردَّ عليه، إال صاحب هذا القرب  _ يعين: النيب صلى هللااملعترب 

هم من   وسلم _ شكر هللا تعاىل صنيَع اجلميع جباه  نبي  نا حممَّد الشَّفيع، وجعلنا هللا وإايَّ
  .اإلخوان ُمتقابلني، على ُسرٍر من األرائك  متك  ئني

يح البخاري( واخلادمني، فقد قالوا: إنَّه كالبكر  اليت مل متسَّها ومع كثرة  الشَّارحني ل )صح
وهو أول كتاٍب صن  ف يف احلديث الصَّحيح  .من رابَّت اخلباء واحلَجال  الرجال، وكاملستور 

  .اجملرَّد، كما أييت قريباً 
زيز وأمَّا أول من دوَّن احلديث مطلقاً، فأبو بكر بن حممد بن حزم أبمر عمَر بن عبد الع

حابة رضي هللا  رضي هللا عنه خلوف  اند رَاسه ، كما يف )املوطأ(، وذلك ألنَّه ملا ماَت أكثُر الصَّ 
، خاف  عنهم وتفرَّ  قت أتباُعهم، وقلَّ الضَّبط، واتَّسع اخلْرُق، وكاَد الباطُل أن يلتبَس ابحلق  

الضَّياع فكتَب إىل أيب  عمُر بن عبد العزيز على اندراَس احلديث، فأمَر بكتابته  صوانً له عن
  خْفُت ُدروس العلم  وذهابَ بكٍر املذكور: انظْر ما كان من ُسنَّة أو حديٍث فاكتبه، فإين   

  .العلماء
انظروا يف : ويف رواية أيب نُعيم األصبهاين بسنده: أنَّ عمَر بن عبد العزيز كتَب إىل اآلفاق

  .فامجعوهحديث  رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم 
يب )صحيحه( يف كتاب العلم هبذا اللفظ، وزاَد: وال تقبْل إال حديث النَّ  وعلَّقه البخاري يف

فشوا العلم، ولتجلُسوا حىت يعلَم من ال يعلم، فإنَّ العلم ال يهلك صلى هللا عليه وسلم، ولت
  .حىت يكون سراً، انتهى 

 ابتداُء تدوين  احلديث النَّبوي. انتهىقال احلافظ ابن حجر يف )فتح الباري(: فيستفاُد منه 
  سلم مل تكن يف أعصار الصحابةوقال يف )املقدمة(: اعلم أنَّ آاثر النيب صلى هللا عليه و 

  :وكبار  أتباعهم مدوَّنة يف اجلوامع، وال مرتَّبة ألمرين
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شيَة  أحدمها: أهنم كانوا يف ابتداء  احلال  قد هُنوا عن ذلك، كما ثبَت يف )صحيح مسلم( خ
  .أن خيتلَط بعض ذلك ابلقرآن  العظيم

، مث حدث  ُهم كانوا ال يعرفون الكتابةواثنيهَما: لسعة  حفظه ْم، وسيالن  أذهاهنم، وألن أكثر 
يف أواخر عصر  التَّابعني تدوين اآلاثر، وتبويب األخبار، ملا انتشَر العلماُء يف األمصار، وكثر  

كري األقدار، وأوَّل من مجَع ذلك الربيع بن ُصبيح،  االبتداُع من اخلوارج  والروافض وُمن
أن انتَهى األمُر إىل  فون كلَّ ابب على حدٍة، إىل وسعيد بُن أيب َعُروبة، وغريمها، وكانوا يصن   

كبار الطبقة  الثالثة، فصنَّف اإلماُم مالك بُن أنس )املوطأ( ابملدينة، وتوخَّى فيه القوي  من 
ه أبقوال الصَّحابة وفتاوى التابعني ومن بعدهم، وصنَّف عبد  حديث أهل  احلجاز، ومزجَ 

الثَّوري ابلكوفة، ومحَّاد بن  األوزاعي ابلشَّام، وسفيان  امللك بُن ُجريج مبكة، وعبُد الرَّمحن
سلمة بن دينار ابلبصرة، مثَّ تالهم كثرٌي من أهل عصر ه م يف النَّسج على منواهلم، إىل أن رأى  

م أن يفرَد حديث النَّيب صلى هللا عليه وسلم خاصَّة، وذلك على رأس   بعُض األئمَّة منه
  .املئتني

ي الكويف فصنَّف أبو عبد  هللا  مسنداً، وصنَّف مسدد بن ُمَسْرهد الَبصري  بن موسى العْبس 
مسنداً، وصنَّف أسُد بن موسى األموي مسنداً، وصنَّف نُعيم بن محاد اخلزَاعي نزيل مصر  

  .هم كثرٌي من األئمة، فرتَّب على ما سنَح لهمسنداً، مث تال
،  ن راهويه وعثمان بن أيب شيبةفمنهم من رتب على املسانيد كأمحد بن حنبل، وإسحاق ب

  .أيب أمحد بن منيع، وأيب بكر البزَّار، وغريهم
  .ومنهم من رتَّب على األبواب واملسانيد معاً؛ كأيب بكر بن أيب شيبة، انتهى

ب على العلل أبن مجَع يف كل   منت طُرقه، واختالف الر واة فيه، وغريهم أي: ومنهم من رتَّ 
  .صل، ووقف املرفوع، وغري ذلك حبيث يظهُر إرسال املتَّ 

ومنهم من رتَّب على األبواب  الفقهيَّة وغريها، ونوعه أنواعاً، ومجَع كل نوٍع إثبااتً ونفياً يف  
  . عمَّا يتعلَّق ابلصوم والزكاة، وهكذاابب؛ حبيث ميَّز ما يتعلَّق ابلصَّالة مثالً 

د بذلك؛  شَّيخني، ومنهم من مل يتقيَّ وأهل هذه الطَّريقة منهم من تقيَّد ابلصَّحيح فقط؛ كال
  .كباق ي أصحاب الس نن الستَّة

غيب والرتهيب كاملنذري      .ومنهم من اقتصَر على األحاديث املتضم  نة للرتَّ
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ث، وحذف سنده؛ كالبغوي يف )مصابيحه(، واللؤلؤي يف  ومنهم من اقتصَر على احلدي
  .غريه من املتأخرين)مشكاته( من املتقد  مني، وكاجلالل الس يوطي و 

ولينظر التَّوفيق بني ما يف )فتح الباري(، وبني ما يف )املقدمة( له؛ الختالفهَما يف أول تنبيه: 
د، أو بوجٍه آخر خمصوص يف التأليف،  من دوََّن احلديَث، ولعلَّ األولية نسبية حبسب  البال

 .فتدبر
 هذه التصانيف، أي: تصانيف من)املقدمة(: فلمَّا رأى الُبخاري _ رمحه هللا _   قال يف

ها، واستجلى حميَّاها، وجدها حبسب  الوضع جامعًة بني ما  تقدَّمه، ورواها، وانتشق رايَّ
التَّضعيف، فال يقال لغث  ه: مسني،  يدخُل حتت التَّصحيح والتَّحسني، والكثري منها يشمُله 

ه وقوَّى عزَمه على ذلك ما مسعَ فحرَّك مهته جلمع  احلديث الصَّحيح الذي ال يراتُب فيه أمني، 
  .من أستاذ ه  أمري املؤمنني يف احلديث  والفقه  إسحاق بن إبراهيم املعروف اببن راهويه

راهويه، فقال: لو مجعُتم كتاابً خمتصراً  وساق سنَده إىل الُبخاري فقال: كنَّا عند إسحاق بن  
مع   قليب، فأخذُت يف مجع )اجلالصحيح سنة النَّيب صلى هللا عليه وسلم، قال: فوقَع ذلك يف

 الصحيح(، انتهى 
وقدَّمنا ذلك وغريه عند وجه تسمية  هذا الصَّحيح أببسط، فالُبخاري أوَّل من صنَّف يف  

 .الصَّحيح اجملرَّد
ه هللا_: وأما حمل ه، فقال العلماُء: هو أوَّل كتاٍب صن  ف يف احلديث قال النَّووي _ رمح

  .الصَّحيح اجملرَّد
ملصنَّفة صحيحاً الُبخاري ومسلم؛ لتلق  ي األمَّة هلَما ابلقُبول،  فقوا على أن أصحَّ الكتب  اواتَّ 

أصحَّهما  وإمنا اختلُفوا يف األصح   منهما، واتَّفق اجلمهوُر على أن )صحيح البخاري( 
 .صحيحاً، وأكثرمها فوائد وترجيحاً 

ية  ب: )صحيح مسلم( أصح، ويف رواوقال احلافُظ أبو علي الن  يسابوري وبعض علماء  املغر 
عنه أنه قال: ما حتَت أدمي السَّماء أصح من كتاب مسلم، وأنكَر العلماء ذلك عليهم،  

ظ أبو بكر اإلمساعيلي يف كتابه  وقد قرَّر اإلماُم احلاف .والصَّواب ترجيح)صحيح البخاري(
ال النَّسائي:  )صحيح البخاري( على )صحيح مسلم(، وذكر َدالئله، وق  )املدخل( ترجيح

تب كتاب الُبخاري، وأمجعت  األمَّة على صحَّة هذين الكتابني، ووجوب  أجوُد هذه الك
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 .العمل  أبحاديثهما، انتهى
صحيح مسلم( يف الوضع والتَّأليف، وقد نظَم  واتَّفقوا على أن )صحيح البخاري( مقدَّم على )
  :ذلك احلافظ عبد الرَّحيم العراقي يف ألفيَّته بقوله

ْيح   أَوَُّل َمْن َصنََّف يف  ال ْج  ْيح  حُمَمٌَّد وُخصَّ ابلرتَّ  صَّح 
 وُمْسل ٌم بَ ْعُد وبَ ْعُض الَغْرب  َمْع َأيب َعل يٍ  َفضَّلوا َذا َلو نَ َفْع 

  :ذلك بقويلوقد أشرُت إىل 
 َلَقْد َصنََّف اأَلْعالُم ُكْتباً َكث ريًة ُمَفضَّلًة ابلَبْحث  َعن َهْدي أمْحَد   

يُح حَممَّد    وأَْرَجُحها عْنَد اأَلاَنم   َوى البَ ْعض  اَي َهذا َصح   مَجيع ه ْم س 
  :أيضاً مع زايدة وقلت

يُح الُبَخا َجرَّد  َصح 
ُ
يح  امل َمام  حُمَمَّد  أَلوَُّل مَجٍْع يف  الصَّح   ري   اإل 

ُلوُه يف  الر ْجَحان  والَوْضع  ُمْسل ٌم َعَلى املْذَهب  األَق ْ   َوى فَحق  ْق وَسد  د  ويَ ت ْ
: على املذهب  األقَوى؛ أي: األرجح، انظراً إىل قويل: ويتلوه يف الر جحان، ال إىل قويل: فقويل

ف عن )صحيح البخاري( ابالت  فاق،  والوضع؛ ألن أتخري )صحيح مسلم( يف الوضع  والتألي 
 يف األوَّل سد  د ابلنَّقل يفولذلك قلت: فحق  ق وسد  د، واألوىل أن يقاَل: على املذهب  األقوى 

  :ولبعضهم. األول
يُح الُبَخار ي الَّذ ي مَجََع األْشَيا    أَصح  ك َتاٍب بَ ْعَد تَ ْنزيل  َرب  َنا َصح 

ْفظاً وَدْرساً تنَ  نْ َيا  عَلْيَك به  ح  ْئت يف  الد   ْل به  حَياَتَك يف  اأُلْخرى وَما ش 
ما على وجه  األرض بعد   قول الشَّافعي رضي هللا عنه:وقال شيُخ اإلسالم زكراي وغريه: وأمَّا 

  .كتاب هللا تعاىل أصح  من كتاب مالك، فذاَك قبَل وجودمها، انتهى
الصَّالح يف )علوم احلديث(: وأمَّا ما وقال احلافظ ابُن حجر يف )املقدمة( نقالً عن ابن 

اب  رض كتاابً أكثر صواابً من كترويناه عن الشَّافعي رضي هللا عنه: أنه قال: ما أعلُم يف األ
ا قال   مالك، قال: ومنهم من رواه بغري  هذا اللَّفظ _ يعين بلفظ: أصح من )املوطأ( _ فإمنَّ

  .ذلك قبَل وجود كتاب البخاري   ومسلم
كتاَب البخاري أصح الكتابني َصحيحاً، وأكثرمها فوائَد وترجيحاً، وأماَّ ما رويناه عن    مثَّ إن

م أيب عبد هللا احلافظ من أنه قال: ما حتَت أدمي  فظ الن  يسابوري أستاذ احلاكأيب علي احلا
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السَّماء كتاٌب أصح من كتاب مسلم بن احلجاج، فهذا وقول من فضَّل من شيوخ املغرب   
م على كتاب البخاري، إْن كان املراُد به أنَّ كتاب مسلم يرتجَّح أبنَّه مل ميازْجه غري  كتاب مسل
حلديث الصَّحيح مسروداً غري ممزوٍج مبثل ما يف  إنه ليس فيه بعد خطبته إال االصَّحيح، ف

كتاب الُبخاري من تراجم أبوابه  من األشياء اليت مل يسندها على الوصف  املشروط يف 
فهذا ال أبَس به، وليس يلزُم منه أنَّ كتاب مسلٍم أرجُح فيما يرجع إىل نفس  الصَّحيح، 

 كتاب مسلٍم أصح صحيحاً، فهذا مردوٌد خاري، وإن كان املراد به أنَّ الصَّحيح على كتاب البُ 
  .على قائله، انتهى كالم ابن الصَّالح املنقول يف )املقدمة(

تاَز به كتاب مسلم على كتاب الُبخاري أنه مل يكثر  )شرح مسلم(: وممَّا ام وقال الس يوطي يف
ضعاً،  ، ومتابعات سوى اثين عشر مو من التَّعليق إذ ليس فيه شيء تعليقاً، سوى َموضعني

وقد استشكَل بعض األئمَّة إطالق أصحيَّة كتاب البخاري   :مث قال يف )املقدمة(  ى.انته
واملبالغة يف التَّحري والتثب ت، وكون    على كتاب مالك، مع اشرتاكهما يف اشرتاط  الص  حة،

  .الُبخاري أكثر حديثاً ال يلزم منه أفضليَّة الص  حة
حة، فمالك ال يرى االنقطاَع يف  واب عن ذلك: أنَّه حمموٌل عل واجل ى أصل  اشرتاط الص  

اإلسناد قادحاً، فلذلك خير  ج املراسيَل واملنقطعات والبالغات يف أصل  موضوع  كتابه،  
بخاري يَرى أنَّ االنقطاع علَّة، فال خيرُج ما هذا سبيُله، إال يف غري أصل  موضوع كتابه   وال

م، وال شكَّ أنَّ كالتَّعلي  املنقطَع وإن كان عند قوٍم من قبيل  ما حيتج  به، فاملتَّصل  قات والرتاج 
 .تاب  الُبخاريأقَوى منه إذا اشرتَك كلٌّ من راويهما يف العدالة  واحلفظ، فبان بذلك شفوف ك
 املوجودة يف  وعلم أنَّ الشَّافعي إمنا أطلَق على )املوطأ( أفضليَّة الصَّحة ابلنسبة إىل اجلوامع  

يان الثَّوري، ومصنف محاد بن سلمة، وغري ذلك، وهو تفصيٌل مسلٍَّم ال نزاَع زمنه كجامع سف
شرح تقريب النووي(: مثَّ تال  وقال احلافُظ الس يوطي يف ) .فيه، انتهى ما يف )املقدمة(، فاعرف

  .الُبخاري يف تصنيف الصَّحيح اإلمام مسلم بُن احلجَّاج تلميُذه
ول أيب الفضل أمحد بن سلمة: كنُت مع مسلم بن  احلجَّاج لعراقي : وقد اعرتَض هذا بققال ا

يف أتليف هذا الكتاب سنة مخس ومئتني، وهذا تصحيٌف، إمنا هو سنة مخسني، بزايدة الياء  
 والنون؛ ألن يف سنة مخس ومئتني كان عمر مسلم سنة، بل مل يكْن الُبخاري صنَّف إذ ذاك؛  

)صحيح البخاري( أصح على  فاحلاصُل أن  . سنة أربع وتسعني ومئة، انتهىألنَّ مولده 
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  .الصَّحيح، وأن أتليَفه ووضَعه قبل أتليف  مسلٍم اتفاقاً 
ح واحداً منهما، وقال ابن امللق  ن: رأيُت بعَض املتأخرين قال: إن   وتوقَّف بعُضهم فلم يرج  

يه القرطيب، يف )شرح األربعني(، وماَل إلالكتابني سواء، فهذا قوٌل اثلٌث، وحكاه الط ويف 
رابٌع،  وهذا غري القول  ابلتوقف، فهو اثلٌث ابلنسبة للقولني املشهورين، وإال فهو قول . انتهى
  .فافهم

  :وأنصَف احلافُظ عبد الرَّمحن بن الرَّبيع، ففضََّل كل  واحٍد منهما من جهة، فقال
 َذين  ُمَقدَُّم ٍم َلَديَّ َوقَاُلوا َأي  تَنازََع قَ ْوٌم يف  الُبَخار ْي وُمْسل  

َناَعة    ُمْسل ُم   فَ ُقْلُت َلَقْد فَاَق الُبخار ي  ص حًَّة َكَما فَاَق يف  ُحْسن  الص  
  .فجملُة األقوال  يف ذلك مخسة ى.انته

وقال النَّووي يف )شرح مسلم(: اتَّفق العلماء على أنَّ أصحَّ الكتب بعد القرآن العزيز 
، وعلى أنَّ الُبخاري أصحهما صحيحاً، وأكثرمها فوائَد  حيحان، وعلى تلق  يهما ابلقالصَّ  بول 

ان ممن يستفيُد من البخاري، ويعرتف أبنه ليس  ومعارف ظاهرة وغامضة، وصحَّ أن مسلماً ك
  .له نظرٌي يف علم احلديث

 وأهُل اإلتقان  وما ذكرانه من ترجيح  البخاري هو املذهُب املختار الذي قال به اجلماهري
  .والَغْوص  على أسرار  احلديث  واحل ْذق  

، والصحيُح األوَُّل.  وقال أبو عليٍ  النيسابوري: كتاُب مسلٍم أصح ، ووافَقه بعُض شيوخ الغرب 
  .إىل آخر ما أطاَل به 

كالم   :وقال السيوطي  يف )شرح التقريب( املسمى ب )تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي( 
ُر أبنَّ أاب عليٍ  مل يقْف على )صحيح البخاري(، قال: وهذا فظ أيب سعيد الَعالئي ُيْشع  احلا

شيخه أيب بكر بن ُخزمية أنه قال: ما يف هذه الكتب  كلها  عندي بعيٌد، فقد صحَّ عن بَ َلد ي  ه  و 
  .أجود من كتاب حممَّد بن إمساعيل

ط املطلوبة يف  لم( ملعىن آخر، غري الشَّرائوالذي يظهُر من كالم أيب علي أنه َقدََّم )صحيح مس 
اخيه، فكان  الص  حة، وهو أنَّ مسلماً صنَّف كتابَُه يف بلد ه حبضور  أصوله يف حياة كثرٍي من مش 

، ويتحرَّى يف السياق، خبالف الُبخاري، فرمبا كتب احلديث من حفظه ، ومل   يتحرَّز يف األلفاظ 
  .ه الشك ميي  ز ألفاظ رواته، وهلذا قد يعرُض ل
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ال: ربَّ حديٍث مسعُته ابلبصرة، فكتبُته ابلشام، ومل يتصدَّ مسلٌم ملا  وقد صحَّ عنه أنه ق
 األحكام، وتقطيع  األحاديث، ومل خُيَر  ج املوقوفات، وما نقَل تصدى له البخاري من استنباط  

  .ة، بل أطلقوهاعن بعض شيوخ  املغاربة فال حُيَفُظ عن أحٍد منهم تقييد األفضليَّة ابألصحيَّ 
ن أيب مروان الط ْبين _ بضم املهملة وسكون املوحدة مث نون _ أنه قال: كان  فحكى عياض ع

ُل ) صحيح مسلم( على )صحيح البخاري(، قال: وأظن ه ابن حزم؛ ألنه  بعُض شيوخي يُ َفض  
  .قال يف )فهرسته(: ليس فيه بعد اخلُطبة إال احلديث

م( يف حسن الوْضع، وجودة  : مل يضْع أحد مثل )صحيح مسل وقال مسلمة بن قاسم الُقرطيب
، ال يف الص  حة، وهلذا قال النَّووي: واختصَّ مسل ٌم جبمع  احلد يث  وطُرقه يف مكان،  الرتتيب 

  .خبالف البخاري، فإنه قطَّعه، وأورد كثرياً منها يف غري  مظنته
احلق يف  عتمُد على مسلٍم، يعين: كعبدقال احلافظ ابُن حجر: وهلذا تَرى كثرياً من املَغاربة ي

)أحكامه( و)مجعه( يعتمُد على كتاب مسلم يف نقل  املتون وسياقها؛ دون البخاري لوجودها  
مسلم اتمَّة، وتقطيع الُبخاري هلا، وإذا امتاَز مسلم هبذا، فللُبخاري يف مقابل ه  من الفضل   عند

ت األفكار   .ما ضمَّنه الرتاجم اليت حريَّ
لسَّادات أنه قال: ما قُر َئ يف شدَّة إال فُر َجْت، وال رُك َب به  كرُه ابن أيب مجرة عن بعض  اوما ذ 

  .ضٍع فُسر ق أو احرتَق، كما مرَّ يف مركٍب فغرَق، وال كان يف مو 
وأقوُل: ما ذكره الس يوطي يف ضبط الط بين من أنه بسكون املوحدة، لعلَّه ختفيف من ضمها؛  

متني ونون _، نسبة إىل طُبُ َنة بلدٌة ابملغرب، األلباب( له: الط ُبين _ بضفإنه قال يف )لب 
  .هذا انتهى، فتأمل

  .يب( ُمَلخٌَّص مما يف )املقدمة( للحافظ ابن  حجروما قاله السيوطي يف )شرح التقر 
وقال فيها أيضاً: ووجدُت تفسري هذا التَّفصيل _ أي: الذي حكاُه عياض _ قال: فقرأُت  

ُل  رست أيب حممد القاسم بن القايف )فه سم التجييب(، قال: كان أبو حممد بن حزم يُفض  
  .بعد ُخطبته إال احلديَث السَّرد، انتهىكتاَب مسلٍم على كتاب  الُبخاري؛ ألنَّه ليس فيه  

قال: وعند ي أنَّ ابن حزم هذا هو شيخ أيب مروان الط بين الذي أهبَمُه عياض، وجيوز أن  
  .حممُل تفضيلهما واحدٌ يكون غريه، و 

ومن ذلك قول َمْسَلمة بن قاسم الُقْرطيب، وهو من أقران  الدَّارقطين ملا ذكر يف )اترخيه(   قال:
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،  )صحيح م ، وجودة  الرتتيب  سلم(، قال: مل يضْع أحد مثله، فهذا حمموٌل على ُحسن الوضع 
  .وكون أحاديثه  اتمًَّة يف حملٍ ، وتقطيع البخاري هلا يف حمال ٍ 

يقابل هذا التَّفضيل جبهٍة أخرى، وهو قوُل العارف  ابن  أيب مجرة  قال: وإذا تقرَّر ذلك، فل 
عوة، وقد دعا لقارئه ، وكذلك اجلهة الُعظمى املوجبة  السابق: وكان البخاري جماَب الدَّ 

ْت األفكار، وأدهَشت  العقول واأل   .بصارَ لتقدميه ، وهي ما ضمََّنه أبوابه من الرتاجم اليت حريَّ
هذه الر تبة، وفاَزْت هبذه احلظوة ، بسبب عظيٍم أوجَب عظمها، وهو ما رواُه  قال: وإمنا بلَغْت 

د القد وس بن مهام قال: مسعُت عدَّة مشايخ يقولون: حوََّل أبو أمحد بن عدي عن عب
وسلم ومنربه ،   البخاري  تراجَم )جامعه( _ يعين: بيَّضها _ بني قرب  النيب   صلى هللا عليه وآله 

  .لكل   ترمجة ركعتني، انتهى ما يف )املقدمة(وكان يصل  ي 
، كما يُفهم من  وأقول: هذا أمٌر ال يرجُع إىل أصحيَّة احلديث  وقوَّ  ة سند ه ، بل ألمٍر خارجيٍ 

  .كالمه ، فليتأمَّل
َعن  مع )صحيح مسلم(: اشرتاطُُه يف املَعن ْ  ومن األدلَّة على ترجيح )صحيح البخاري( على

، واكتَفى مسل ٌم   املعاصرة  اللقيَّ  ابلفعل؛ ألنَّه لو مل يكن لقَي جزماً؛ لقوَي االحتمال لإلرسال 
، فقال يف خطبة )صحيحه(: إنه قوٌل خمرتٌع مل يسبْق إليه،   إبمكان  الل قي، وَردَّ قوَل البخاري  

فال وجه   ل قي، حيتمُله عند ثبوته ،وال ُمساعَد لُه عليه، وإنه كما حيتمُل اإلرساَل عند إمكان ال
  .الشرتاط  الث بوت 

وُردَّ مبا تقدَّم آنفاً: أنه عند إمكان الل قي يقوى احتماُل اإلرسال، خبالفه  عند الل قي ابلفعل، 
فإنه يضعُف جدًّا، ويغلُب حينئٍذ على الظن   االتصال، والباُب مبين على غلبة  الظن  ، وليس  

ت ابلفعل، فال حيمُل عليه؛ ألنه حينئٍذ يصرُي  بإذا أمكَن الل قي، ومل يث هذا موجوداً فيما
  .كاجملهول، واجملهول روايته مردودٌة، ال للقطع  بكذبه  أو ضعفه ، بل للشَّك يف حاله  

وَردَّ النووي  وغريُه على مسلٍم أيضاً أبن ما ردَّه هو املختار الصَّحيح الذي عليه أئمة هذا الفن 
  .غريمهاو لي  بن املديين والبخاري، منهم ع

  .وأقول: يف ذكر البخاري وقفٌة؛ ألنه الَّذي معه النزاع، فتأمَّل
وأما ما زاَدُه مجاعة من املتأخرين من اشرتاطه أيضاً أن يكون أدركه إدراكاً بي  ناً، وما زاده أبو  

اطه  أن  أبو َعمرو الدَّاين من اشرت  املظفَّر السَّمعاين من اشرتاطه  طوَل الص حبة بينهما، وما زاده
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يكون معروفاً ابلرواية عنه، فليس مبعترب مجيع ذلك على الصَّحيح، بل الشرُط عند البخاري  
  .الل  قاء ابلفعل ملن روى عنه، ولو مرَّة واحدة 

  قال النَّواوي: وأمَّا ما نقل عن أيب علي النيسابوري أنه قال: ما حتت أدمي  السَّماء أصح  من
ه أصح من )صحيح البخاري(؛ ألنه إمنا نَفى وجوَد كتاٍب نكتاب مسلم، فال يصر  ح بكو 

أصحَّ من كتاب مسلم يف الص  حة ميتاُز بتلك الزايدة عليه، ومل ينف  املساواة، وكذلك ما نُق َل 
عن بعض  املغاربة أنه فضَّل )صحيح مسلم( على )صحيح البخاري(، فذلك فيما يرجُع إىل  

، ومل يصرْح أحٌد أبن ذلك راجٌع إىل األصحيَّة، ولو  السياق، وجودة  الوضع  والرت ُحْسن   تيب 
فات اليت تدوُر عليها الص  حة؛ كاالت  صال وعدم   صرَّحوا به، لردَّه عليهم شاهُد الوجود؛ إذ الص  

ها  الش ذوذ واإلعالل، وجوُدها يف كتاب البخاري أمت  منها يف كتاب مسلم وأشد، وشرطُه في
  .أقَوى وأسد  

ا ُرجحانه من حيث االتصاُل، فالشرتاطه  كما تقدَّم أن يكون الراوي قد ثبَت له لقاء  قال: أمَّ 
من روى عنه، ولو مرَّة واحدة، واكتَفى مسلٌم مبطلق  املعاصرة ، وألزم البخاري  أبنَّه حيتاج أال  

ة، ال جيري يف اوي إذا ثبَت له اللقاء مرَّ يقبل املعنعن أصاًل، وما ألزَمه به ليس بالزٍم؛ ألنَّ الر 
روايته  احتمال أال يكون مسع؛ ألنه يلزم من جراينه  أن يكوَن مدلساً، واملسألُة مفروضٌة يف  

وأمَّا ُرْجحانه من حيث العدالُة والضَّبط، فألنَّ الرجال الذين ُتكل  م فيهم من رجال   .غريه  
البخاري مل يكثْر من  من رجال  البخاري، مع أنَّ  مسلٍم أكثر عدداً من الذين تكلَّم فيهم

إخراج  حديثهم، بل غالبهم من شيوخه  الذين أخذ عنهم، ومارَس أحاديثهم، ومي ََّز جي  دها  
من موهومها، خبالف  مسلم؛ فإن أكثَر من تفرَّد بتخريج  حديثه ممَّن تكلَّم فيه ممن تقدَّم 

  .خه  ممَّن تقدَّم عنهمو أن احملد  ث أعرَف حبديث شيعصره من التابعني وَمن بعدهم، وال ريَب 
وأمَّا ُرجحانه من حيث عدُم الش ذوذ واإلعالل، فألنَّ ما انتقَد على الُبخاري من األحاديث 

  .أقل عدداً ممَّا انتقَد على مسلم
؛ ألن  وقد ُأجيب عمَّا انتقَد عليهما: أبنه ال يقدح يف الشَّيخني كوهنما خرَّجا ملن طُعن فيه

ألي راٍو مقتٍض لعدالته  عنده، وصحَّة ضبطه ، وعدم غفلته ،   ختريَج صاحب الصَّحيح
فاألحاديُث اليت انتقدْت عليهما ال تقدُح يف أصل موضوع الصَّحيح؛ فإنَّ مجيعها وارٌد من  

  .جهٍة ُأخرى 
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انتقَد عليهما فيه،  وقد علم أنَّ اإلمجاَع واقٌع على تلق  ي كتابيهما ابلقبول  والتسليم، إال ما 
ال ريَب يف تقدميهما على أئمة عصرمها وَمن بعده يف معرفة  الصَّحيح والعليل، فال  على أنه

يقدُح طعُن غريمها فيما روايه يف كتابيهَما، ال سيَّما وقد انضاَف إىل ذلك إطباق األمَّة على 
  .تسميتهما ابلصَّحيحني، وهذا يف األصول

ُت درجاُت من أخرجا له يف الضَّبط وغريه، مع  و شَّواهد والتَّعاليق، فتتفاأمَّا يف املتابعات وال
  .حصول اسم الص  دق هلم

وقد روى الف َرْبري _ كما تقدم _ عن البخاري   أنه قال: ما أدخلُت يف الصَّحيح حديثاً إال  
  .بعد أْن استخرُت هللا تعاىل، وتيقَّنت صحَّته 

كتاب الصحيح، عرضه على أمحد   يملا ألَّف البخار  :الُعقيليوقال أبو جعفر حممَّد بن َعمرو 
بن حنبل، وحيىي بن معني، وعلي بن املد يين وغريهم، فاستحسنوُه، وشهدوا له ابلص  حة، إال 

  .يف أربعة  أحاديَث، قال الُعقيلي: والقوُل فيها قول الُبخاري، وهي صحيحٌة، انتهى
  .وأقول: مل أقْف على تعيينها، فلرتاجعْ 

ن مسلٌم يقول: عرضُت كَتايب على أيب ُزرعة الرَّازي، فكل  ما أشار  اوقال مك  ي بن عْبدان: ك
  .عليَّ أن له علًَّة تركُته، وكل  ما قال إنه صحيٌح وليس به علَّة خرَّجته 

وروى مكي أيضاً أنه قال: مسعُت مسلماً يقول: لو أنَّ أهَل احلديث  يكتبون مئيت سنة  
  .: صحيَحهُ ينمدارُهم على هذا املسند، يعاحلديَث، ف

وروى اخلطيُب البغدادي  إبسناده  عن مسلم أنه قال: صنَّفُت هذا املسنَد الصَّحيَح من ثالث  
 .مئة ألف حديث مسموعٍة، نقله النَّووي يف )شرح مسلم(

ا، وال يقبُل فإذا وجَدان مطعوانً فيه، فذلك الطَّعن مقاَبٌل بتعديل  هذين اإلمامني، أو أحدمه
َفسَّراً بقادٍح فيه، أو يف ضبطه  مطلقاً، أو يف ضبطه  خبرب معني؛ ألنَّ األسباب  مُ اجلَرُْح إال 

احلاملة لألئمَّة على اجلرح  متفاوتٌة، منها ما يقدُح، ومنها ما ال يقدُح، وقد كان أبو احلسن 
ي يقول يف الرجل  الذي خير  ج عنه يف الصَّحيح: هذا َجا  ملا  تُ َز القنطرَة؛ يعين: ال يلتفاملقدس 

 .قيل فيه
فإذا علمَت هذا، ظهَر لك أهنما ال خير  جان من احلديث إال ما ال علَّة له، أو له علَّة لكنها  

غري مؤث  رة، وكالم من انتقَدمها يكون معارضاً لتصحيحهما، وال ريَب يف تقدميهَما على 
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  .غريمها، وحينئٍذ فيندفُع االعرتاُض عليهما
ملقدمة(: اقتَضى كالم ابن الصَّالح أن العلماء متَّفقون على اوقال احلافُظ ابن حجر يف )

القول أبفضليَّة البخاري يف الصَّحة على كتاب مسلٍم، إال ما حكاُه عن أيب عليٍ  النيسابوري  
من  بعض  شيوخ املغاربة: أنَّ كتاب مسلٍم أفضُل من كتاب الُبخاري، وعن. من قوله  املتقد  م

  .غري تعر ٍض للص  حة
نقول: روينا ابلسند الصَّحيح عن أيب عبد الرَّمحن النَّسائي، وهو شيُخ أيب علي النيسابوري:  ف

ين أنه قال: ما يف هذه الكتب  كلها أجوُد من كتاب  حممَّد بن إمساعيل، والنَّسائي ال يع
ل هذا من اصطالح  أهل  احلديث، ومثابجلوَدة  إال جودة األسانيد ، كما هو املتبادُر إىل الفهم  

، مع شدَّة حتر  يه وتوق  يه وتثبته  يف نقد  الرجال، وتقد مه يف  من مثل النَّسائي غاية يف الوصف 
لم بن احلجَّاج، ذلك على أهل عصره ، حىت قدََّمه قوٌم من احلذَّاق يف معرفة  ذلك على مس 

 .حب )الصحيح(ئمة  أيب بكر بن ُخزميَة صاوقدَّمه الدَّراقطين يف ذلك وغريه على إمام األ
وقال اإلمساعيلي يف )املدخل له: أما بعُد: فإين نظرُت يف الكتاب اجلامع الذي ألَّفه أبو عبد  

داالًّ على مجٍل من املعاين هللا البخاري، فرأيُته جامعاً كما مسَّى لكثرٍي من السنن الصَّحيحة، و 
 احلديث ونقلته ، والعلم ابلر  واايت  ثلها إال من مجَع إىل معرفة  احلسنة املستنبطة  اليت ال يكمُل مل

  .وعللها، علماً ابلفقه  واللغة، ومتكناً منها كلها، وتبحراً فيها
َة، فحاز السَّبق، وكان _ يرمحه هللا _ الرجل الذي قُصر زمانُه على ذلك، فربَع وبلغ الغاي

  .ه هللا، ونفَع بهومجع إىل ذلك ُحسن النية والقصد للخري، فنفعَ 
د حنا حنوه يف التَّصنيف مجاعة، منهم: احلسن بن علي احللواين، لكنَّه اقتصَر على  قال: وق

جستاين، وكان يف عصر أيب عبد هللا البخاري، فسلك فيما   اليسري، ومنهم: أبو داود الس  
يف الباب غريه،   ننا( ذكر ما روي يف الشيء، وإن كان يف السَّند ضعٌف إذا مل جيدمسَّاه: )س 

بن احلجاج، وكان يقاربُه يف العمر، فرام مرامُه، وكان أيخُذ عنه، أو عن كتبه،   ومنهم: مسلم
إال أنه مل يضايْق نفسه مضايقة أيب عبد هللا، وروى عن مجاعٍة كثريٍة مل يتعرَّض أبو عبد هللا  

، وال التَّشديد مبلغ أيب عبد هللا واية عنهم، وكلٌّ قصَد اخلري، غري أن أحداً منهم مل يبلْغ منللر   
تسبَّب إىل استنباط  املعاين، واستخراج  لطائف فقه احلديث، وتراجم  األبواب الدالة على ما له  

  .وصلٌة ابحلديث املروي فيه تسببه وهلل الفضل، خيتص  به من يشاء
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م عليه يف معرفة  كم أبو أمحد النيسابوري، وهو عصري  أيب علي النيسابوري، ومقدَّ وقال احلا 
يما حكاُه أبو يعلى اخلليلي احلافظ يف )اإلرشاد ما ملخَّصه: رحَم هللا حممَّد بن  الرجال، ف

، وكل  من   َ للناس  إمساعيل، فإنَّه ألَّف األصول؛ يعين: أصول األحكام من األحاديث وبنيَّ
ا أخَذه من كتابه ؛ كمسلم بن احلجَّاجعمَل    .بعَده، فإمنَّ

حيحان: لوال البخاري ملا ذهَب مسلم وال جاء، وقال مرًة راقطين ملَّا ذكر عنده الصَّ وقال الدَّ 
أخرى: وأي  شيء صنَع مسلم؟ إمنا أخَذ كتاب البخاري، فعمَل عليه مستْخَرجاً، وزاَد فيه  

 لدَّارقطين جَزَم به أبو العبَّاس الُقرطيب يف أول كتاب املفهموهذا الذي حكيناُه عن ا .زايدات 
 .يف شرح صحيح مسلم(

األئمَّة يف تفضيله كثرٌي، ويكف ي منه ات  فاقهم على أنه كان أعلم هبذا الفن   من    يف نقلوالكالمُ 
ذلك يف مسلٍم، وأن مسلماً كان يشهُد له ابلتقد م يف ذلك، واإلمامة فيه، والتفر د مبعرفة  

ذا من يف قصَّة مشهورٍة تقدمت، فه عصره ، حىت هجَر من أجله  شيَخه حممد بن حيىي الذ ْهلي
وأمَّا من حيث التَّفصيل، فقد قرَّران أنَّ مداَر احلديث الصَّحيح على االتصال،  .حيث اجلملة

، وعند التَّأمل: يظهُر أن كتاَب الُبخاري أتقنُ  رجااًل، وأشد   وإتقان الر  جال، وعدم العلل 
  :اتصااًل، وبيان ذلك من أوجه

هلم دوَن ُمسلٍم أربُع مئٍة وبضع وثالثون رجالً،   ين انفرَد البخاري ابإلخراج  أحدها: أنَّ الذ
املتكلَّم فيه ابلضَّعف منهم مثانون رجاًل، والذي انفرَد مسلم ابإلخراج  هلم دون البخاري ست  

فيه ابلضَّعف منهم مئة وستون رجاًل، وال شكَّ أن مئة ومخسة وعشرون رجالً، املتكلم 
من التَّخريج عمَّن تكلَّم فيه، وإن مل يكْن ذلك الكالم ن مل يتكلم فيه أصالً أوىل التَّخريج عمَّ 

  .قادحاً 
اثنيها: إن الذين انفرَد هبم الُبخاري ممن تكلَّم فيه مل يكثْر من ختريج  أحاديثهم، وليس لواحٍد  

ف مسلٍم؛ ة أخرجها كلها أو أكثرها إال ترمجة عكرمة عن ابن عبَّاس، خبال منهم نسخة كثري 
ك الن سخ؛ كأيب الزبري عن جابر، وسهيل عن أبيه، والعالء بن عبد الرَّمحن  فإنه أخرَج أكثر تل 

  .عن أبيه، ومحَّاد بن َسَلمة عن اثبت، وغري ذلك 
ه أكثرُهم من شيوخه  الذين لقيُهم،  اثلثها: إن الذين انفرَد هبم البخاري ممن ُتُكل  م في

ز جي  دها من موهومها، خبالف مسلٍم طَّلع على أحاد يثه م، وميَّ وجالسهم، وعرَف أحواهلم، وا
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فإن أكثَر من تفرَّد بتخريج  حديثه ممَّن تكل  م فيه ممَّن تقدَّم عن عصره من التَّابعني ومن 
  .وخه ممَّن تقدَّم عنهمبعَدُهم، وال شكَّ أن احملد  َث أعرف حبديث  شي

اًء، ومسلٌم خير  جها أصواًل؛ كما  ث أهل  الطبقة  الثانية انتقرابعها: أن البخاريَّ خير  ج من أحادي
  .تقدَّم ذلك من تقرير احلافظ  أيب بكر احلازم ي

: وهو الوجه اخلامسُ  ، فهذه األوجه األربعة تتعلَّق إبتقان الر واة، وبقَي ما يتعلَّق ابالتصال 
  ( وابلَغ يف الرد   على َمنْ وذلك أن مسلماً كان مذهبه _ على ما صرَّح به يف )مقدمة صحيح

خالَفه _ أن اإلسناَد املعنعن له حكُم االتصال إذا تعاَصَر املعنعُن ومن عنعَن عنه، وإن مل  
تصال حىت يثبْت اجتماُعهما، إال إن كان املعنع ُن ُمدل  ساً، والبخاري  ال حيمُل ذلك على اال

  .يثبَت اجتماُعهما، ولو مرَّة
ى عليه يف )صحيحه(، وأكثر منه حىت أنه  ذا املذهب يف )اترخيه(، وجرَ وقد أظهَر الُبخاري ه

رمبا خرَّج احلديث الذي ال تعل ق له ابلباب مجلًة، إال ليبني مساَع راٍو من شيخه ؛ لكونه قد  
ترجَّح به كتابه؛ ألانَّ وإن سلَّمنا ما ذكره مسلٌم من أخرَج له قبَل ذلك شيئاً معنعناً، وهذا مما 

  .الُبخاري أوضح يف االتصال، وهللا أعلم ابالتَصال فال خيَفى أن شرطَ احلكم  
وأمَّا ما يتعلَّق بعدم العلَّة: وهو الوجُه السَّادس، فإنَّ األحاديَث اليت انتقدْت عليهما بلغت 

َرٍد، اختصَّ الُبخاري منها أبقلَّ من مثانني، وابق ي  مئيت حديٍث وعشرة أحاديث يف فْصٍل مف
  .لَّ االنتقاد فيه أرجُح ممَّا كثَر، انتهى ما يف )املقدمة( مبسلٍم، وال شكَّ أن ما قذلك خيتص  

تنبيه: تقدَّم أن شرَط الُبخاري يف احلديث املعنعن الل ق ي ابلفعل مع املَعاصَرة، وتقدَّم ما شرطَه  
البخاري   ومسلٍم أالَّ   وادَّعى احلاك ُم أبو عبد هللا أنَّ من َشرط. السَّمعاين وغريهأبو املظفَّر 

را إال ما رواُه صحايبٌّ مشهوٌر عن النيب   صلى هللا عليه وآله وسلم له راواين  ثقتان فأكثر،  يذك
الشَّرط، وال نُق ل  وردَُّه احلافُظ ابُن طاهٍر أبنَّ الشَّيخني مل يشرتطا هذا. وهكذا إىل آخر السَّند

ظنَّه، ولعْمر ي إنه   رَط هلما هذا الشَّرط على ماعن واحٍد منهما أنَّه قال ذلك، واحلاكُم ش
شرٌط حَسٌن لو كاَن موجوداً يف كتابَيهما، بل وَجْدان هذه القاعدة اليت ذكرها ُمنتق ضًة يف 

  .الكتابني مجيعاً، انتهى
قال أبو الفضل بن طاهر: شرَط الُبخاري أن خير  ج  وقال احلافُظ ابن حجر يف )املقدمة(: 

حايب املشهور من غري  اختالٍف بني الث  قات األثبات،  فق على ثقة  نقلته  إىل الصَّ احلديث املتَّ 
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ويكون إسناُدُه متَّصالً غري مقطوٍع، وإن كان للصَّحايب راواَين فصاعداً فحسٌن، وإن مل يكن  
  .ليه، كفىإال راٍو واحد، وصحَّ الطريق إ

حايب راواين  لبخاري ومسلٍم أن يكون للصَّ قال: وما ادََّعاه احلاكم أبو عبد هللا أنَّ شرَط ا
ُما أخرجا   ر  السََّند، فمنتق ٌض عليه أبهنَّ فصاعداً، مثَّ يكون للتَّابعي املشهور راواين ثقتان إىل آخ 

  .أحاديث مجاعٍة من الصَّحابة ليس هلُم إال راٍو واحد، انتهى
لذين   يف حق   بعض  الصََّحابة امثَّ قال فيها: والشَّرط الذي ذكرُه احلاكم، وإن كاَن منتقضاً 

أخرج هلم، فإنَّه معترٌب يف حق   من بعدهم، فليَس يف الكتاب حديٌث أصالً من رواية  من ليس  
  .لُه إال راٍو واحٍد قط

قوُل من مل مُيْع ن  الَغْوَص يف َخَبااي  وقال احلافُظ أبو بكر احلازمي: هذا الذي قاله احلاك ُم 
  .لوجَد مجلًة من الكتاب انق ضًة دعواهُ الكَتاَب حقَّ استقرائ ه ،  الصَّحيح، ولو استقرأ

مثَّ قال: إنَّ شرط الصَّحيح أن يكون إسناُدُه ُمتَّصاًل، وأن يكون راويه مسل ماً صادقاً غري 
 ، ُمدل  ٍس، وال خمتلٍط، متَّصفاً بصفات  العدالة ، ضابطاً متحف  ظاً، سل يم الذ  هن، قليَل الوهم 

العدل يف مشاخيه   خير  ج الصَّحيح أن يعترَب حاَل الرَّاوياالعتقاد . قال: ومذهُب من  سليمَ 
  .الُعدول، فبعُضهم حديثُه صحيٌح اثبٌت، وبعُضهم حديثُه مدخولٌ 

قال: وهذا ابٌب فيه غموٌض، وطريقُة إيضاحه معرفة طبقات  الر واة  عن راوي األصل، ومراتب 
ح ذلك مبث الز هري مثالً على مخس  طبقات،   ال، وهو أْن تعلم أنَّ أصحاب مداركهم، فلنوض  

  .طبقٍة منها َمز يٌَّة على اليت تليهاولكل   
  .فَمن كان يف الطَّبقة األوىل، فهو الَغاية يف الص  حة، وهو مقصُد البخاري
ظ واإلتقان، وبني  والطَّبقة الثَّانية شاركْت األوىل يف التَّثب ت، إال أنَّ األوىل مجعْت بني احلف

، حىتَّ كان فيهم من يزامله طول  املال   .يف السَّفر، ويالزُمُه يف احَلَضرزمة للزهري  
ًة يسريًة، فلم مُتارس حديثَه، فكانوا يف اإلتقان  دون   والطبقة الثَّانية: مل ُتالزم الز هري إال مدَّ

  .األوىل، وهم شرُط مسلم
األيليني، ومالك بن أنس، وسفيان بن  س بن يَزيد، وعقيل بن خالٍد  مثَّ َمثَّل الطبقَة األوىل بيونُ 

ة، وُشعيب بن أيب محزة، والثَّانية ابألوزَاع ي، واللَّيث بن َسعد، وعبد الرمحن بن خالد بن  ُعيين
  .مسافر، وابن أيب ذئب
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  .قال: والطَّبقة الثالثة: حنو َجعفر بن برقان، وسفيان بن حسني، وإسحاق بن حيىي الكليب
  .بن الصبَّاحاحل، ومعاوية بن حيىي الصَّديف، واملثىن والرابعة: حنو زمعة بن ص 

واخلامسة: حنو عبد القد وس بن َحبيب، واحلكم بن عبد هللا األيلي، وحممد بن سعيد 
 .املصلوب 

مدُه  فأمَّا الطبقة األوىل، فُهم شرُط الُبخاري، وقد خير  ج من حديث  أهل الطَّبقة الثانية ما يعت
 .من غري استيعابٍ 

يل  االستيعاب، وخير  ج أحاديَث أهل الطبقة  ا مسلم فيخر  ج أحاديث الطَّبقتني على سبوأمَّ 
 .الثالثة على النحو الذي يصنعه الُبخاري يف الثانية

  .وأمَّا الرابعة واخلامسة، فال يعر  َجان عليهما
ا أخرج القلت: وأكثر ما خير  ج البخاري حديَث الطبقة الثَّان يسرَي من حديث  ية تعليقاً، ورمبَّ

أيضاً، وهذا املثال الذي ذكرانُه هو يف حق   املكثرين، فُيقاس على هذا  الطَّبقة الثالثة تعليقاً 
  .أصحاب انفٍع، وأصحاب األعمش، وأصحاب قتادة، وغريهم

ا اعتمَد الشيخان  يف ختريج أحاديثهم على الث    ، َقة والعدالة  وقلَّة اخلطأفأمَّا غري املكثرين، فإمنَّ
، ومنهم  لكن منهم من قوي االعتماُد عليه، فأخرج ا ما تفرَّد به، كيحىي بن سعيد األنصاري  

  .من مل يقَو االعتماُد عليه، فأخرجا له ما َشاركُه فيه غريه، وهو األكثُر، انتهى ما يف)املقدمة(
ل العيين تَبعاً البن  عد د يف الصَّحايب، فقد قاوادَّعى بعضهم أنَّه يشرتط أيضاً عند الشيخني التَّ 

ي يف )إيضاح ما ال يسع احملدث جهُله(: شرطهَما  امللق  ن: وأغرُب م ن قول  احلاكم قول املَياجن 
يف )صحيحيهما( أال يدخال فيه إال ما صحَّ عندمها، وذلك ما رواُه عن رسول هللا صلى هللا  

ٍد من الصَّحابة أربعٌة من عداً، وما نقلُه عن كل   واحعليه وسلم اثنان  من الصَّحابة  فصا
 .كثر، وأن يكون كل  واحٍد من التَّابعني أكثر من أربعةالتَّابعني فأ

قال: والظَّاهر أنَّ شرطهما ات  صال اإلسناد  بنقل  الث  قة عن الث  قة من مبتدأه  إىل ُمنتهاه، من غري  
 . ُشذوٍذ وال علَّة، انتهى

يف )شرح  عن احلافظ ابن  حجر: كالُم ابن الصَّالح وطي يف )شرح التقريب( نقالً وقال الس ي
مسلم( له، يدل  على أنه أخذ احلدَّ املذكور هنا من كالم  مسلٍم؛ فإنَّه قال: شرُط مسلٍم يف  

)صحيحه( أن يكون متَّصل اإلسناد، بنقل  الث  قة عن الثقة، من أوَّله إىل ُمنتهاه غري شاذٍ  وال 
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  .ح  يف نفس  األمرعلَّل، وهذا هو حد  الصَّحيم
نيَّ يل أخذه انتفاَء الش ذوذ من كالم  مسلٍم، فإن كان وقَف عليه يف كالمه  قال احلافُظ: ومل يتب

  .يف غري  )مقد  مة  صحيحه( فذاك، وإال فليس فيها
  .كَر ملسمَّى واحدٍ قال: مثَّ ظهَر يل مأخُذ ابن الصَّالح، وهو أنه يَرى أنَّ الشاذَّ واملن

الرَّاوي عن شيٍخ كثري  احلديث والرواة شيئاً ينفرُد ح مسلٌم أبنَّ عالمَة املنكر  أْن يروي وقد صرَّ 
  .به عنهم، فيكون الشاذ  كذلك فيشرتُط انتفاُؤهُ 

وقال النَّووي بعد ذكر  ما ادَّعاه احلاكُم من شرط  الشَّيخني املتقد  م: ليس ذلك شرطهما؛  
َما أحاديَث ليَس هلا إالَّ إلخر  ا األعماجه  : )إمنَّ (. قال:   إسناٌد واحٌد؛ كحديث  اُل ابلن  يَّات 

  .ونظائ رُُه يف )الصَّحيحني( كثريٌة، انتهى
وأقول: مبا ذكَر من قول النَّووي وغريه يف الرَّد   على احلَاكم: ونظائ رُه يف )الصحيحني( كثريٌة،  

ا األعَماُل ابلن  يَّ يوطي اآليت عن إيراد  ابن حيُعلم أنَّ جواَب اجلالل الس   ات(  بَّان حديث: )إمنَّ
ال يُفيد بعَده، وال يُفيد   -على كالم  احلاك م   وإن أفاَد دفَع اإليراد هبذا احلديث يف الصَّحايب 

  :أيضاً دفع نظائره ؛ حيث قال
 َتواف رْه شْرُط الُبَخاري   اإلَمام  وُمْسل ٍم ف يَما حَكاُه مجَاعٌة مُ 

تكاث رْه  و يه  عْن خرْي  الَوَرى اثْ َنان  م ْن أختر ْيُج َما يرْ 
ُ
 ْصحاب ه  امل

رْه   ا اأَلعَماُل َمْن يف  احل ْفظ  رُتبتُ ُهْم لَديه م قاص   وعَلْيه  أوَرَد إ منَّ
َره   يَراُد واْرتَفَعْت ُحالُه الَفاخ   إ ْذ قْد رَواُه أبُو سع يٍد فانْ تَ َفى اإل 

َوا   َمْع أَنٍس فَصاَرْت أْربَعاً ُمتظَاف رهْ ُه زاَد أبُو ُهرْيرة فْيه  وس 
توات رْه  

ُ
ْنه أَلْن نُْدر َجُه يف ُزْمرة  امل  ومَجَاَعٌة قَاُلوا بَلغ م 

 فَعن  ابن  مْنَدة قْد رَواُه مثَان يْه م َن الصََّحابة  كالن ُجوم  الزَّاه َره 
رْه   لَفن   اَل تُ ْقد ْم عَلْيه  اي َمْن يَرُوُم اخلَْوَض يف  َذا ا  هب مٍَّة ُمتَ َقاص 

َرْه اَل يْصُلُح اإل   َج يف  الُبُحور  الزَّاخ   ْقداُم فْيَما ُرْمَتُه حىتَّ تُلج  
يح شُروٌط خمتَلٌف فيها .انتهى فتدبَّر  :وقاَل الس يوطي أيضاً يف )شرح التقريب(: وبقَي للصَّح 

جمرَّد  وراً ابلطََّلب، وليس املراُد احلديث( أن يكوَن راويه  مشهُ منها: ما ذكرُه احلاكم يف )علوم 
  .الش هَرة املخرَّجة عن اجلََهالة، بل قدٌر زائ ٌد على ذلكَ 
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يح اعت َبار ذلك، إالَّ إذا كثُ َرْت  يب الصَّح  قَال احلافظ ابُن حجر: والظَّاه ر من تصر ف  صاح 
ن الضَّبط التَّام، قاَل:  ُيْستغىن بكثَرة  الط ُرق عخمارُج احلديث، فيستَ ْغنيان عن ذلك؛ كما 

التَّام يُغين عن ذلَك؛ إذ املقُصود ابلش هَرة ابلطَّلب أن يكوَن   ن أن يُقال: اشرتاُط الضَّْبطومُيك
  .له مزيُد اعتناٍء ابلر  واية؛ لرتكَن النَّفُس إىل كون ه  ضبَط ما َروى

ااطع( أنَّ الصَّحيح ال يُعرفُ ومنها: ما ذكرُه السَّمعاين يف )القو     برواية الث  قات فقط؛ وإمنَّ
  .يُعرف ابلفهم  واملعر فة، وكْثرة  السَّماع واملَذاكرة  

قال احلافُظ ابن حجر: وهذا يُؤخذ من اشرتاط  انتفاء  كونه  معُلواًل؛ ألنَّ االط  اَلع على ذلك 
ا حيُصُل مبا ذكر من الف هم واملذاكرة  وغريمها   .إمنَّ

وي ابملعىن، وهو شرٌط ال بدَّ منه،   علَمُه مبعاين احلديث حيُث ير ومنها: أنَّ بعَضهم اشرتطَ 
  .لكنَُّه داخٌل يف الضَّبط

قال احلافظ ابُن حجر: والظَّاهر أنَّ .  ومنها: أنَّ أاب حنيفة رضي هللا عنه اشرتَط فقَه الرَّاوي
  .د  مبا تعم  به الَبلوىذلَك إمنا ُيشرتط عند املَخالفة ، أو التَّفر  

السَّماع لكل   راٍو من شيخه ، ومل يكتف  إبمكان الل  قاء منها: اشرتاُط الُبخاري ثُبوَت و 
  .واملعاصَرة ، وقيل: مل يذهب أحٌد إىل أنَّ ذلك شرٌط للصَّحيح

ازم ي يف )شروط  ومنها: أنَّ بعَضهم اشرتََط العدد يف الر  واية كالشَّهادة، قال العراقي : َحكاه احل
ري املعتزلة ، وعن بعض  األئمة( عن ب   . أصحاب  احلديثعض متأخ  

الل كالم  احلاكم يف )علوم احلديث(، ويف   قال احلافُظ: وقد فهَم بعُضهم ذلك من خ 
  .)جامع األصول(، وغريه )املدخل(، وبذلك جزَم ابُن األثري  يف مقد  مة

له( شرَط الشَّيخني يف   كتاب )ما ال يسع احملدث جهوأعجُب من ذلك ما ذكرُه املَياجن  ي يف
ا( أالَّ يُدخال فيه إالَّ ما صحَّ عندمها، وذلك ما رواُه عن النيب   صلى هللا عليه وآله  )صحيحيهم

وسلم اثنان فصاعداً، ونقَلُه عن كل   واحٍد من الصَّحابة أربعٌة من التَّابعني فأكثر، ورواُه عن  
  .ني أكثُر من أربعٍة، انتهى كل   واحٍد من التابع

ال احلافظ ابُن حجر: وهو كالُم من مل مُيارس )الصَّحيحني( مثَّ قال السيوطي فيه أيضاً: ق
فة، ملا أبعدَ    .أدىن مُمارسة، فلو قال قائٌل: ليَس يف الكتابني حديٌث واحٌد هبذه الص  

ثُبت  الشَّيخني أنَّ احلديث ال ي قال ابُن العريب يف )شرح املوطأ(: كأنَّ مذهب: وقال الس يوطي
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ٌب ابطٌل، بل روايُة الواحد عن الواحد إىل النيب   صلى هللا عليه  حىت يرويه  اثنان، وهو مذه
  .وآله وسلم صحيحة

)شرح البخاري( عند حديث: )إمنا األعَماُل ابلن  يَّات(: انفرَد به ُعمر، وقد رواه البزَّار   وقال يف
ا باد ضعيٍف، قال: وحديث عمر وإمن طريق أيب سعيٍد إبسن ىن  ن كان طريقُه واحداً، وإمنَّ

الُبخاري كتابُه على حديٍث يرويه أكثر من واحد، وهذا احلديث ليس من ذلك؛ ألنَّ عمَر  
  .قاله على املنرب مبحَضر  األعَيان من الصََّحابة، فصار كاجملمع عليه

أنَّ الشَّيخني   ب من َدعوى ابن العريب وغريهوقد نقَل ابن ُرشْيٍد عن ابن حبَّان: أنَّه تعجَّ 
  .ثنني عن اثنني، وم ْن زعم ه ، مع أنَّه مستحيٌل، ومذهٌب ابط لٌ اشرتطا رواية ا

ما اشرتطا ذلك؟ فإن كان منقواًل، فليبني   طريَقه؛   قال ابن حبَّان: فليَت شعري من أعَلَمه أبهنَّ
ه  يف ذلك أوَّل وهَم يف ذلك، فلقد كاَن يكفيلينظُر فيها، وإن كان عرفُه ابالستقراء، فقد 

ري، وما اعتذَر به عنه فيه تقصرٌي؛ ألن عمَر مل ينفرد به وحَده، بل انفرَد به  حديٍث يف البخا
علقمة عنه، مثَّ انفرَد به حممَّد بن إبراهيم عن علقمة، مث انفرَد به حيىي بن سعيد عن حممَّد، 

ا ز ُم أن يكون ذكَر السَّامعني مبعمر قاله على املنرب ال يستل وتعدَّدت الر َواة عن حيىي، وكون 
ا مل ينكروُه؛ ألنه عنَدهم ثقٌة، فلو حدَّثهم مبا مل  هو عندُهم، بل هو حُمتمٌل ألمرين، وإمنَّ

وممَّن اشرتَط رجلني: إبراهيم بن عليَّة، وهو وإن كان من الُفَقهاء . يسمعوه قط، مل يُنكروا عليه
، و كنَّه مهجوُر الَقول عند األاحملد  ثني، ل من مثَّ كان الشَّافعي يرد  عليه،  ئمَّة؛ مليله  إىل االعتزال 
  .وحيذ  ر منه

وُحك ي عن اجلُبَّائي من املعتزلة أنَّه ال يقبُل اخلرب إذا رواُه العدل؛ إال إذا انضمَّ إليه خرُب عدٍل 
ني الصَّحابة،  رٍب آخر، أو يكون ُمنتشراً بآخر، أو عَضَدُه موافقُة ظاه ر  الك تاب، أو ظاهُر خ

  .وحكى بعُضهم عنه أنَّه ال يقبله إال إذا رواه أربعة. مأو عم ل به بعُضه
واحتجَّ املعتزلة يف رد   خرب  الواحد بقصَّة ذي اليدين فإنَّ النَّيب صلى هللا عليه وسلم توقَّف يف  

ة حىت اتبعه حممَّد بن  رب  املغرية يف مرياث  اجلدَّ خربه حىتَّ وافَقه غريه، وبتوق ف  أيب بكٍر يف خ
  .وبتوق ف عمر يف خرب أيب موسى يف االستئذان حىتَّ اتبَعه أبو سعيد َمسلمة،

وُأجيب عن قصَّة ذ ي اليدين: أبنه أخرَب عن فعل  النيب   صلى هللا عليه وآله وسلم، وأمر 
علَّه تذكَّر عند إخبار  غريه   لو بَلُغوا حدَّ التواتر، فل الصَّالة ال يرجُع املصل  ي فيه إىل خرب  غريه، و 
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  .له، انتهى
ين إذا بَلُغوا عَدد التَّواتر يعمُل خبرب هم مطلقاً، يف  وأقول: الذي ذكرُه فقهاؤان الشَّافعية أنَّ املخرب 

  .ك الصَّالة وغريها، وقد اختلُفوا يف فعل ه م، وصحَّح كثريون األخَذ بفعلهم إذا بلُغوا ذل
اآلحاَد إىل امللوك، ووَفَد عليه اآلحاد  بعَث صلى هللا عليه وآله وسلم  مثَّ قال الس يوطي: وقد

  .من القبائل، وأرسلهم إىل قبائلهم، فاحلجَّة قائ مٌة أبخَبار ه م
ى  وأمَّا قصَّة أيب بكٍر، فأراَد زايدَة التوث ق، وقد قب َل خرب عائشة وحَدها يف قدر كفن  النيب   صل 

  .هللا عليه وآله وسلم
خربه بذلك احلديث عقَب إنكاره  عليه ُرجوعه، فأراد ا قصَّة ُعمر، فإنَّ أاب موسى أوأم

  .التَّثب ت، وقد قب ل خرب ابن عوٍف وحَده يف أخذ  اجلزية من اجملوس  
ثة إىل  ونقَل أبو منصور البغداد ي أنَّ بعَضهم اشرتَط يف قبول اخلرب  أن يرويه ثالثٌة عن ثال 

 عن مخسٍة، وبعُضهم سبعًة عن سبعٍة،  أربعًة عن أربعة، وبعُضهم مخسةً  ُمنتهاه، وشرط بعُضهم
هذا وقال الن ووي وغريه: اعلْم أنَّ األمََّة . انتهى ما يف )شرح التقريب( للس يوطي ملخَّصاً 

َما، وأهنَّ  ا تفيُد الظنَّ، إالَّ أمَجعْت على صحَّة هذين الكَتابني، وعلى أنَّه جيب العمل أبحاديثه 
وذكر أن قوماً من أهل احلديث  ذهبوا إىل أنَّ أحاديثهما كل ها   .ْلمَتواتر منها؛ فإنَّه يفيد الع   ما

، إالَّ املتواَتر   ا الع لم الظَّين   تُفيد الع لم القطعي، وأن اجلُمهور أو احملق  قني أنكروه، وقالوا إبفاَدهت 
الصَّالح: مجيع ما حكم مسلٌم  شرح مسلم(: قال الشيُخ ابُن  وعبارُة النووي يف ) .منها

 بصحَّته يف هذا الكتاب فهو مقطوٌع بصحَّته، والعلُم النظري  حاصٌل بصحَّته يف نفس  
األمر، وهكذا ما حكَم البخاري بصحَّته يف كتابه، وذلك لتلق  ي األمَّة له ابلقبول، سوى من  

  .ف ه  ووفاقه  ال يعتد  خبال
والذي خنتارُُه أنَّ تلق  ي األمة للخرَب  املنَحط   عن درجة   :_ الشيخ _ يعين: ابن الصَّالح قال

التَّواتر ابلقبول يوجُب العلم النَّظري بصدق ه ، خالفاً لبعض  حمق  قي األصوليني، حيث نَفى 
ا قبله ذلك، بناًء على أنَّه ال يُفيد يف حق   ُكل   واحٍد إال الظَّ  ألنه جيُب عليه العمل نَّ، وإمنَّ

  .ن  ، والظن  قد خُيطئابلظَّ 
قال الشيخ: وهذا مندفٌع، ألنَّ ظن من هو معصوٌم من اخلطَأ ال خيط ئ، واألمَُّة يف إمجاعها  
معصومٌة من اخلطأ، وهلذا قاَل إماُم احلرمني: لو حلَف إنساٌن بَطالق  امرأت ه  أنَّ ما يف كَتايب 
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ا ألزمتُه الطَّالق، وال حنَّثُتُه، إلمجاع   مل ملسو هيلع هللا ىلصبصحَّته من قول النَّيب   ري ومسلم ممَّا حكماالبخا
  .ُعلماء املسل مني على صحَّت هما

قال الشَّيُخ: ولقائٍل أن يقول: ال حْيَنُث، ولو مل جُيم ع املسل مون على صحَّتهما، للشَّك   يف  
، فإنَّه لو حَلَف بذلك يف حديٍث ل   نْث، وإن كان راويه  فاسقاً، يس هذا صفُته، مل حياحلْنث 

، فال ُيضاف إىل اإلمجاع   .فعدُم احلنث  حاصٌل قبل اإلمجاع 
قال الشَّيخ: واجلواُب: أنَّ املَضاَف إىل اإلمجاع  هو القطُع بعدم  احلنث  ظاهراً وابطناً، وأمَّا  

، فعدُم احلنث  حمكوٌم به ظاهراً، مع احتمال   ى هذا حيمُل كالم وجود ه  ابطناً، فعل عند الشَّك  
ئق بتحقيق ه  إمام احلرم    .ني، فهو الالَّ

فإذا ُعل َم هذا، فما ُأخَذ على الُبخاري ومسلم، وقدَح فيه، معتمٌد من احلفَّاظ، فهو ُمستثىن 
، وما ذاَك إال يف مواضع  قَليلة، سنبي  نه على ما   ممَّا ذكرانه، لعدم  اإلمجاع على تلق  يه  ابلُقبول 

  .الصَّالح هنا ا الكتاب. هذا آخُر كالم ابنوَقَع يف هذ
قال: وقال يف جزٍء له: ما اتَّفق الُبخاري ومسلم على إخراجه ، فهو مقطوٌع بصدق  خمربه،  

، وذلك يفيُد الع لم النَّظري، وهو يف إفادة  العلم    واثبٌت يقيناً، لتلق  ي األمَّة ذلك ابلقبول 
ي األمَّة  ابلقبول  يفيُد العلم النَّظري، وقد ُد العلَم الضَّروري، وتلق    أنَّ املتواتر يفي كاملتواتر ، إالَّ 

  .اتَّفقت األمَُّة على أنَّ ما اتَّفق البخاري ومسلٌم على صحَّته فهو حقٌّ وصدقٌ 
سُبُه  قال الشيخ أيضاً يف )علوم احلديث(: وقد كنُت أميُل إىل أنَّ ما اتَّفقا عليه مظنوٌن، وأح

  .كذلك، وأنَّ الصَّواب أنه يُفيُد العلم، انتهى  وقد ابَن يل اآلن أنَّه ليس مذهباً قوايً،
قال النووي : وهذا الذي قاله الشَّيُخ يف هذه املواضع خالُف ما قاله احملق  قون واألكثرون، 

م قالوا: أحاديثُ  ا آحاُد، وا)الصَّحيحني( اليت ليسْت مبتواترة إمنا تُفيد الظنَّ   فإهنَّ آلحاُد  ، فإهنَّ
ا تُفيد الظَّنَّ   على ما تقرَّر عندُهم، وال فرَق بني البخاري   ومسلم وغريمها يف ذلك، وتلق  ي إمنَّ

  .األمَّة ابلَقُبول إمنا أفَاَدان وُجوب العمل  مبا فيهما، وهذا متَّفٌق عليه
وال تُفيد إالَّ الظَّنَّ، صحَّْت أسان يُدها، فإنَّ أخباَر اآلحاد  اليت يف غري مها جيُب العمُل هبا إذا  

يحاً  ف كذا )الصَّحيحان(، وإمنا يَفرت ق )الصَّحيحان( وغريمها من الُكتب يف كون  ما فيهما َصح 
ال حيتاُج إىل النَّظر فيه، بل جيُب العمل به ُمطلقاً، وما كان يف غري مها ال يعمل به حىت ينظَر،  

يهما إمجاُعهم على أنَّه  ع  األمَّة على العمل  مبا ف، وال يلزُم من إمجا ويوَجد فيه ُشروط الص  حَّة
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 .ملسو هيلع هللا ىلص  مقطوٌع أبنَّه كالُم النيب
وقد اشتدَّ إنكاُر اإلمام ابن بُرهان على من قال مبا قاله الشَّيخ، وابلَغ يف تغليطه ، انتهى كالم  

  :ته( بقولهوقد أشار إىل ذلك الز  ين العراقي يف )ألفي .)شرح مسلم( للنَّووي
ا قْد أْسَندا   واقَطعْ 

َ
 َكَذا لُه وق ْيَل ظنًّا ولَدى  بص حٍَّة مل

ْيح  بْعُض َشيٍء قْد ُرو ي    حُمق  قيه م قْد عزَاُه الن ََّووي ويف  الصَّح 
 مُمرَّضاً فاَل، ولك ْن ُيْشع ُر بص حَّة  األْصل  لُه كُيْذكُر  

م ل  كالم  إمام احلرمني يف عدقاله الشيخ يف أتو يمثَّ قال النووي  يف )شرح مسلم(: وأمَّا ما 
، فهو بناًء على ما اختارُه الشَّيُخ، وأمَّا على مذهب  األكثرين، فُيحتمل أنه أراَد    احلنث 

أنه ال حينُث ظاهراً، وال ُيستحب له التزاُم احلنث  حىت ُيستحبَّ له الرَّجعة، كما إذا حلَف  
اطاً، الحت مال   ن يستحب  له الرَّجعة احت يفإنَّه ال حينث، لك مبثل  ذلك يف غري )الصَّحيحني(،

، وهو احتماٌل ظاهرٌ    .احلنث 
وأما )الصَّحيحان( فاحتماُل احلنث  فيهما يف غاية  الضَّعف، فال تستحب  له املراجعة،  

  .لضعف  احتمال  موجبها، انتهى فتأمله
ن الصَّالح هذا القول، ابُن عبد السالم على ابوكذا عاَب : يف )شرح التقريب( وقال الس يوطي

إنَّ بعَض املعتزلة يرون أنَّ األمة إذا عملْت حبديٍث، اقتَضى ذلك القطع بصحَّته، قال:   وقال:
  .وهو مذهٌب رديء

وقال البُ ْلق يين: ما قاله النَّووي وابن عبد السالم ومن تَبعُهما ممنوٌع، فقد نقَل بعُض احلُفَّاظ 
ر  ، كأيب  إسحاق، وأيب حامٍد الح عن مجاعٍة من الشَّافعيةين مثَل قول  ابن الصَّ املتأخ  

ي من  ريازي، وعن السَّرخس  اإلسفراييين، والقاضي أيب الطيب، والشيخ أيب إسحاق الش  
ي عبد الوهاب من املالكيَّة، وأيب يَعلى وأيب اخلطَّاب وابن الزَّاغوين من  احلنفيَّة، والقاض 

ديث  قاطبًة، ومذاهُب السلف الم  من األشعرية، وأهل احلبن فورك وأكثُر أهل الكَ احلنابلة، وا
ي _ رمحه هللا تعاىل _ فأحلَق به ما كان على َشرطهما، وإن   عامَّة، بل ابلَغ ابن طَاهر املقدس 

ون وقال احلافظ ابُن حجر: ما ذكره النووي ُمسلٌَّم من جهة األكثرين، أمَّا احملق  ق .مل خير  جاه
  .قون، انتهى فتدبَّرالصَّالح أيضاً مجاعٌة حُمق فال، فقد واَفَق ابن

  .مثَّ قال السيوطي: وقال ابُن كثري: وأان مع ابن  الصَّالح فيَما عوَّل عليه، وأرشَد إليه
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  قلت: وهو الَّذي اختارُه، وال أعتقُد سواه، نعم يَ ْبقى الكالُم يف التَّوفيق بينُه وبني ما ذكره أوالً 
فيه شروُط الص  حة، ال أنَّه مقطوٌع به يف   : هذا حديٌث صحيٌح أنه ُوجدت من أنَّ املراد بقوهلم

نفس  األمر، فإنَّه خُمالٌف ملا هنا، فلينظْر يف اجلمع بينهما، فإنَّه ُعسٌر، ومل أَر من تنبَّه له،  
  .انتهى

الذي   أبنَّ هذا قولُه األول وأقول: حيتمُل أن جياَب أبن ُمراده ما عدا ما يف )الصحيحني( أو
مثَّ قال الس يوطي: واستثىن ابن الصَّالح من املقطوع   .عنده، فتدبر كان يظن ه كما تقدَّم

َما، فقال: سوى أحرٍف يسريٍة تكلََّم عليها بعُض أهل   بصحَّته فيهما ما َتكلَّم فيه من أحاديثه 
  .النَّقد  من احلفَّاظ، كالدَّارقطين، وغريه

، اشرتكا يف اثنني وثالثني، واختصَّ  ُة ذلك مئتان وعشرون حديثاً احلافظ ابُن حجر: وعدَّ  قالَ 
  .الُبخاري بثمانني إال اثنني، وُمسلم مبئٍة وعشرةٍ 

  .قاَل النَّووي يف )شرح البخاري(: ما ُضع  َف من أَحاديثهما مبينٌّ على علٍل ليسْت بقادحةٍ 
لم( ما ضعيٌف، وكالمه يف )شرح مس هبذا إىل أنَّه ليس فيهقال احلافظ ابُن حجر: فكأنَّه مال 

َما، انتهى كالم الس يوطي يف   يقتضي تقريَر قول  من ضعَّف، فكاَن هذا ابلن  سبة إىل مقام ه 
  .)شرح التقريب( فاعرفه

 . وقد ذكر ذلك احلافظ يف )املقدمة(، وأجاب عنه إمجاالً وتفصياًل، فراجعه

مسلم(، وبقَيْت  حيح البخاري(، وبعدُه )صحيح أنَّ أصحَّ الصَّحيح )صتنبيه: ُعل م مما مرَّ  
  :مراتب مخسة، أشاَر إىل اجلميع  العرَاقي بقوله

يح  مْروي  ُهَما مثَّ الُبَخار ي  فُمْسل ٌم َفَما   وأْرَفُع الصَّح 
 شْرُطُهَما َحَوى فَشْرُط اجلُْعف ي فُمْسل ٍم فَشْرٌط غرْيُ يْكف ي 

من صنَّف يف الصَّحيح بعد  )شرح التقريب(، فقال: أصح  يوطي أقَساماً ُأخر يف وزاد الس  
  .)الصحيحني( ابن خزمية، مثَّ ابُن حبَّان، مثَّ احلاكم

قال: فينَبغ ي أن يُقال: أصحَّهما بعد مسلٍم: ما اتَّفق عليه الثَّالثة، مثَّ ابن ُخزمية، وابن حبَّان،  
إن مل يُكْن ان فقط، مثَّ احلاكم فقط، ان واحلاكم، مث ابن حبَّ مث هو واحلاكُم، مثَّ ابن حبَّ 

  .قال: ومل أَر من تعرَّض لذلك، انتهى .احلديث على َشرط الشَّيخي
ا هو حبسب  الظَّاهر للُمحد ثني ابلن  سبة   واعلم أنَّ احلكم على احلديث  ابلص  حَّة أو غريها إمنَّ
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، جلواز ألإلسناد  أو غريه، ال ابعتبار  نفس  األ ار  نظر   ن يكون الصَّحيح مثالً ابعتبمر  والواقع 
احملد  ث موضوعاً يف نفس  األمر، وابلعكس، ولو ملا يف )الصَّحيحني( على الصَّحيح خالفاً  

البن الصَّالح كما مرَّت  اإلشارُة إليه آنفاً، لكن يعمُل مبقتَضى ما ثبَت عند احملد  ث، ويرتتََّب  
  .رعيعليه  احلُكم الشَّ 

س سر ه _ ما حاصله: فربَّ حديٍث يكون  ملكية( للشَّيخ األكرب _ قد   ويف )الفتوحات ا
فيعلم  ملسو هيلع هللا ىلصصحيحاً من طريق روات ه  حيصُل هلذا املكاشف  أنه غرُي صحيٍح، لسؤاله  لرسول  هللا 

عمل  به  وضعه، ويرتُك العمَل به، وإْن عمَل به أهل النَّقل لصحَّة طريقه ، وربَّ حديٍث ترك ال
َصحيحاً يف نفس  األمر، لسماع  املكاشف له  يكون  أجل وضَّاٍع يف رواته لضعف  طريقه من

 .من الر وح حني إلقائ ه  على رسول هللا، انتهى

وأما ع دَّة أحاديث  )صحيح البخاري( ابملكرَّر وغريه على ما نقَله شيُخ اإلسالم وغريه يف 
  لَّده: فهي سبعة آالف ومئتان)شرح ألفية العراقي( وغريها عن الشَّيخ ابن الصَّالح ومن ق

  .ومخسة وسبعون حديثاً 
وأمَّا رواية محَّاد  بن َشاكر، فهي   قال شيُخ اإلسالم: قال النَّاظم: هو ُمسلٌَّم يف رواية الف َرْبري،

  .دوهنا مبئيت حديٍث، ودون هذه مبئة حديث رواية إبراهيم بن َمْعقل
ا حصَل االشت َباه  ُبخاري يف رواايت الثَّالثة قَال: وردَُّه شيُخنا أبنَّ عدَّة أحاديث ال سواء، وإمنَّ

اري ما ذكَر من آخر  الكتاب،  من جهة  أنَّ األخريين فاهَتما من مساع  الصَّحيح على الُبخ
  .فروايُه ابإلجازة ، فالنَّقص إمنا هو يف السَّماع ال يف الكتاب  

ا ابملكرر  س   :_ قال _أي شيخنا واملوقوفَات   وى املعلَّقات واملتابعات  والذي حترَّر يل أهنَّ
ملتون  املوصولة   واملقُطوَعات َسبعة آالف وثالث مئة وسبعة وتسعون حديثاً، وبغري املكرَّر من ا

لها يف موضٍع آخر منه مئة   ألفان وست مئة وحديثان، ومن املتون  املعلَّقة املرُفوعة اليت مل يُوص 
ون، انتهى كالم شيخ   ر ألفان وسبع مئة وأحٌد وست  وتسعة ومخسون، فمجموُع غري املكرَّ 

 . اإلسالم زكراي يف )شرح األلفية(
ده، فهم مسُبوقون ابحلَم وي ومن قلََّده، فقد قاَل اجلالل وأقوُل: أمَّا ابن الصَّالح ومن قلَّ 

  :أيضاً عند قوهلا (الس يوطي يف )شرح األلفية  
 
ُ
 وفاً ذََكُروا كرَُّر فْوَق َثاَلثٍة أُلُ ويف  الُبَخار ي أْربَ َعُة اآلالف  وامل
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  .دوه فمجموُعُه سبعُة آالف ومئتان ومخسة وسبعون حديثاً، هَكذا قاله احلْموي فقلَّ 
قال شيخ اإلسالم ابن حجر: والصَّواب أنَّه سبعُة آالٍف وثالُث مئة وسبعة وتسعون حديثاً،  

وقوفَات، ويف ، خارجاً عن املعلََّقات واملوبُدون املَكرر: ألفان ومخس مئة وثالثة عشَر حديثاً 
ة آالف، انتهى  ُمسلم أربعة آالف حديث بغري املكرَّر، وابملكرر اثنا عشر ألفاً، وقيل: مثاني

  .كالم السيوطي
وقاَل شيُخ اإلسالم زكراي: قاَل النَّاظم _ يعين: الزين العراقي _: ومل يذكْر ابن الصَّالح عدَّة 

ا حنَو أر أحاديث  مسلم، وقد ذ  بعة  آالف إبسقاط  املكرَّر، ومل يذُكْر عدَّهتا  كَر الن ووي أهنَّ
  .ُبَخاري لكثرة  طرقه  ابملكرَّر، وهي تزيُد على ع دَّة  كتاب ال

ا اثنا عشر ألفاً، قال الزَّركشي بعد نقله  كالَم  قال: ورأيُت عن أيب الفضل أمحد بن سلمة أهنَّ
ا مَثانية آال ابن سلمة: وقال أبو َحْفص امل   .ف. قال: ولعلَّ هذا أقَرُب، انتهىَياجن  ي: إهنَّ

َروينا عن أيب قريش احلافظ قال: كنُت وقال النَّووي يف )شرح مسلم( قال الشَّيخ أبو َعمرو: 
عند أيب ُزرعة الرَّازي، فجاء مسلُم بن احلجَّاج، فسلََّم عليه ، وجلس ساعًة وتذاَكرا، فلمَّا قام،  

ٍث يف الصَّحيح، قال أبو ُزرعة: فلمن ترَك الباق ي؟  ذا الذي مجع أربعَة آالف حديفقلت له: ه
عة آالف حديث أصول دون املكرَّرات، وابملكرَّر سبعُة  قال الشَّيخ: أراَد أنَّ كتابه هذا أرب

  .آالف ومئتان ومخسة وسبعون حديثاً، انتهى
( منوقال النَّووي يف )شرح البخاري( تبعاً للَحْموي: مجل   ة ما يف )صحيح البخاري  

األحاديث املسندة سبعة آالف ومئتان ومخسة وسبعون حديثاً ابألحاديث  املكرَّرة، وحبذفها  
  .و أربعة آالف حديث، انتهىحن

سندة: األحاديُث املعلَّقة، وَما أوردُه يف  
ُ
قال احلافظ ابُن حجر يف )املقدمة(: فخرََج بقوله: امل

  .موصل، انتهى بياُن االختالف  بغري إسنادٍ الرتاجم واملتابعات، و 
أحد وأربعون مث قال يف )املقدمة(: فجملُة ما يف الكتاب  من التَّعاليق: ألف وثالث مئة و 

حديثاً، وأكثرُها مكرَّر خمرٌج يف الكتاب أصوَل متون ه ، سوى مئة وستني حديثاً قد أفردهُتا يف  
 . كتاٍب لطيٍف، انتهى

يُه على اختالف  الر  واايت: ثالث مئة وأربعة وأربعون  فيه من املتابعات، والتَّنب  مثَّ قال: ومجلُة ما
ا ابملكرر تسعة آالف واثنان ومثانون حديثاً، وهذه  حديثاً، فجميُع ما يف الكتاب  على هذ
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  .العدَّة خارجٌة عن املوقوفات  على الصَّحابة، واملقطوعات عن التَّابعني فَمن بعدهم، انتهى
ما يف اجلام ع من األحاديث  ابملكرر موصوالً ومعلقاً، وما  يف آخر )فتح الباري(: فجميعُ وقال 

اهد: تسعة آالف واثنان ومثانون حديثاً، ومجيُع ما فيه  موصوالً يف معناه من املتابعات  والشَّو 
ق وما  ومعلَّقاً بغري تكراٍر: ألفا حديث ومخس مئة حديث وثالثة عشر حديثاً، فمن ذلك املعلَّ 

مئة وستون حديثاً، والباقي موصول، وافقه مسلٌم على خترجيها سوى مثان  يف معناه من املتابعة 
  .مئة حديث وعشرين حديثاً 

وقد بيَّنُت ذلك مفصَّالً يف آخر كل   كتاٍب من كتب  هذا اجلامع، ومجعُت ذلك ُهنا تنبيهاً  
بغري ن ومخسة وسبعون، وأنَّ عدده على وهم  من زعم أنَّ عدده ابملكرَّر سبعة آالف ومئتا 

املكرر أربعة آالف، أو حنو أربعة آالف، وقد أوضحُت ذلك مفصَّالً يف أواخر)املقدمة(،  
ذلك كل ه خارٌج عمَّا أوَدُعه يف تراجم  األبواب من ألفاظ احلديث  من غري تصريٍح مبا يدل   و 

ان فما  ذلك يف اببه، كقوله: ابب اثنعلى أنَّه حديٌث مرفوٌع، كما نبَّهت على كل   موضٍع من 
  .فوقهما مجاعة، فإنَّه لفُظ حديٍث أخرجه ابُن ماجه

الصََّحابة فَمن بعدهم: ألف وست مئة ومثانية، وقد ذكرُت  وفيه من اآلاثر  املوقوفة  على 
 .تفاصيلها _ أيضاً _ عقَب كل   ابب 

فسري  ، وال ُمبهم، خُصوصاً يف الت ويف الكتاب آاثٌر كثرية مل يصر  ح بنسبتها لقائٍل مسمًّى 
  .والرتاجم، فلم تدُخْل يف هذه العدَّة ، وقد نبَّهت عليها أيضاً يف أماكنَها، انتهى 

وقال ابن امللق  ن يف )التوضيح(: قال أبو حفص ُعمر بن عبد اجمليد املَيانشي يف )إيضاح ما ال 
ألحاديث سبعُة آالف وست  يسع احملدث جهله(: الذي اشتمَل عليه كتاب الُبخاري من ا

  .ونيف مئة 
قال: واشتمَل كتابُه وكتاب مسلم على ألف  حديٍث ومئيت حديث من األحكام، فروت 

رضي هللا عنها من مجلة  الكتابني مئتني ونيفاً وسبعني حديثاً، مل خيرج غري األحكام  عائشة 
  .ى فليتأملقال احلاكم: فُحم ل عنها ربع الشَّريعة، انته .منها، إال َيسريا
ا قاله احلاكم. وعلى ما ذكره النَّووي تبعاً للحموي وابن الصَّالح وأيب الفضل فقد يتوقَّف فيم

  :وكثريين نَظمها بعضهم فقالابن طاهر 
يح  الَّيت  َرَوى الُبَخار ي هَلَا مْخٌس وَسب ُْعون يف  الَعد    ْيُع أَحاد يث  الصَّح   مج 
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ئَتنْي  عدَّ  وَسْبعُة آاَلٍف ُتَضاُف وَما  َذاَك أُوُلو اجل د    َمَضى إىَل م 
  :وللمحد  ث الكبري عبد الرمحن اليماين الشَّيباين

 ث  الُبَخار ي َخال صاً م ن العْود  والتَّْكرَار  أْلَفان  مْع ن ْصف   َعد  أَحاد ي
دَّة  اخلُ  ْفها إلَْيها تْنُج م ْن ش   ْلف  وز ْد عْشَرًة م ْن بْعد َها وثاَلثًة أض 

، فاجلملة ألفان ومخس مئة وثالثة عشر، وهذا  وأراد بقوله: مع نصف،  أي: لأللف، ملا مر 
  .ن حجرعلى ما حرَّره احلافظ اب

  :وتقدَّم أنَّ أحاديث الُبخاري تنَقسم ابعتبار  اإلسناد إىل أقسام
، وهي كما قاَل منها: الث الثي، وهو ما بيَنه وبني النيب صلى هللا عليه وسلم ثالثُة رجالٍ 

  .ه: اثنان وعشرون حديثاً، وهذه أعَلى ما فيه، وليس فيه أقل من ثالثةالكرماين وغري 
  .من الر ابعيَّات إىل الت ساعيات، وهي غايُة ما فيه من الن زول حبسب  اإلسناد ومنها: ما فوَقها 

شيُخ مشاخيَنا إبراهيم وغايُة ما يف مسلٍم من علو   اإلسناد الر ابعي، كما نبَّه على ذلك 
 .اين، فاعرفهالكور 

( ببَيان ما اشتمَل  )اجلامع الصَّحيح هذا وَقد فصََّل النووي  رمحه هللا يف شرحه أحاديَث هذا
عليه كل  كتاٍب من األحاديث، وتبَعه احلافظ يف آخر )املقدمة(، مع التعق ب  عليه فيما أمهََله،  

  .عرفَت فيما مرَّ فلذا زاَدْت عدَّهتا عنَده على ما 
ولنذكر كالم النَّووي يف )شرح .   ما يف )املقدمة( يف أوائل )الفيض اجلاري(وقد ذكرانَ 

  :رب ك به، ومبا قاله فنقولالبخاري( للتَّ 
، وليسُهَل َمعر فة   قال فيه: وقد رأيُت أن أذُكَرها مفصَّلًة؛ لتكوَن كالفهرست ألبواب  الكتاب 

ب مظان   أحاد يثه  على الط     .الَّ
 الصَّحيح عن احلَم وي رمحه هللا: أنَّه قال: َعَدد أحاد يث)صحيح الُبخاري( رمحه  َرَوينا إبسَناد ان

: بدء الوحي: مخسُة أحاديث، اإلميان: مخُسون، العلم: مخسٌة وسبعون، الوُضوء: مئة  هللا
م: مَخسة عشر، فرض  وتسعة، ُغسل اجلََنابة: ثالثة وأربعون، احليض: سبعٌة وثالثون، التَّيم  

د: ستَّة   الصالة: حديثان، الصَّالة يف الث  ياب: تسعٌة وثالثون؛ الق ْبلة: ثالثة عشر، املساج 
سبعون، سرتة املصلي: ثالثون، مواقيت الصالة: مخسة وسبعون، األَذان: مثانيٌة وعشرون، و 

تتاح  الص فوف: مثانَية عَشر، اف فضُل َصالة اجلََماعة وإقاَمتها: أربعون، اإلماَمة: أربعون، إقاَمة
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مخسون، انقَضاء  الصَّالة: مثانية وعشرون، القراءة: ثالثون، الر كوع والس جود والتشهد : اثنان و 
الصَّالة: سبعة عشر، اجتَناب أكل الث وم: مخسُة أحاديث، صالة الن  ساء والصبيان: مخسَة  

الو تر: مخسَة  ُة أحاديث، العيد: أربعون، عشر، اجلمعة: مخسٌة وست ون، َصالة اخلَوف: ستَّ 
: أربعَة عشر، عشر، االست سَقاء: مخسٌة وثالثون، الُكُسوف: مخسٌة وعشرون، سُجود الُقرآن

الَقصر: ستٌَّة وثالثون، االست َخارة: مثَان ية، التَّحريض على ق َيام اللَّيل: أحٌد وأربعون، النَّوافل:  
الة: ستٌَّة وعشرون، السَّهو: أربعَة  مكَّة: سبَعة، العَمل يف الصَّ مثانيَة عشر، الصَّالة مبسجد  

ئة وثالثة عشر، صدقُة الفطر: عشرة، احلج:  عشر، اجلنائز: مئٌة وأربعٌة ومخسون، الزَّكاة: م
مئتان وأربَعون، الُعمرة: اثنان وثالثُون، اإلْحَصار: أربعون، جزَاء الصَّيد: أربَ ُعون، الصَّوم: ستَّة  

رمَضان: ستَّة، االعت َكاف: عشرون، البُيوع: مئٌة وأحٌد   ون، ليلة القدر: عشرة، قياموثالثُ 
لم: تسعَة عشر، ا لشفَعة: ثالثة، اإلَجارة: أربعٌة وعشرون، احلََوالة: ثالثون،  وتسعون، الس  

راض وأداء الَكَفالة: مثَان ية، الوََكالة: سبعَة عشر، املزاَرَعة والش رب: تسعٌة وعشرون، االست قْ 
عشرون، األشخاص: ثالثَة عشر، املالزمة: حديثَان، الل قطة: مخسَة عشر، الد يون: مخسٌة و 
الشَّركة: اثنان وسبعون، الرَّهن: تسعة، الع ْتق: أحٌد وأربعون،   : أحٌد وأربعوناملظامل والَغْصب

ص ْلح: اثنان وعشرون، املكاتب: ستَّة، اهلبة: تسعٌة وست ون، الشَّهادات: مثانيٌة ومخسون، ال
ري: مئٌة ومخسٌة ومخسون، بقالش   يَُّة  روط: أربعٌة وعشرون، الوَصااي: أحٌد وأربعون، اجلَهاد والس  

اجلهاد أيضاً: اثنان  وأربعون، فرُض اخلُمس: مثانيٌة ومخسون، اجل زيَة واملواَدعة: ثالثٌة وست ون،  
ون، جْزء آخر بعد ازي: أربُع مئة ومثانية وعشر بْدء اخللق: مئتان وحديثان، األنبَياء واملغَ 

ل الُقرآن: أحٌد ومثانون،  املغازي: مئٌة ومثانَيٌة وثالثون، التَّفسري: مخُس مئٍة وأربعون، فضائ
النكاح والطَّالق: مئتان وأربعٌة وأربعون، الن ََّفقات: ثالثة وع شرون، األطعمة: سبعون،  

ح واأَلَضاحي: ثالثون، األشر بَة:  ئح وغريه: سبعون، الذَّابئالعق يَقة: أحَد عشر، الصَّيد والذَّابَ 
عشرون، املرضى: أحٌد وأربَ ُعون، الل  باس  مخسٌة وست ون، الط  ب: تسعٌة وسبعون، اللباس: مئٌة و 

أيضاً: مئة، األَدب: مئتان وستَّة ومخسون، االستئَذان: سبعٌة وسبعون، الدََّعوات: ستٌَّة  
احلَوض: ستَّة عشر، اجلنَّة والنَّار: سبعٌة   وات: ثالثون، الر  قاق: مئة،وسبُعون، ومن الدَّع

والن ذور: أحٌد وثالثون، كفَّارة اليمني: مخسَة عشر،  ومخسون، الَقدر: مثانيٌة وعشرون، اأَلميان
َحاربون: اثَنان ومخسون، الد  ايت: أربعٌة  

ُ
الَفرَائض: مخسٌة وأربعون، احلُدود: ثالثون، امل
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ون، اإلكرَاه: ثالثة عشر، ترُك احلَيل: ثالثٌة وعشرون، التَّعبري:  ون، است َتابة املرتد  : عشر ومخس 
ن، األَحْكام: اثنان ومثانون، األَمان: اثنان وعشرون، إجازُة خرب  الواحد:  ست ون، الفنت: مثانو 

وتعاىل، وغرُي ذلَك إىل تسعَة َعشر، االعت َصام: ستٌَّة وتسعون، التَّوحيد وعَظَمة الرَّب   سبحانه 
  .مئٌة وسبعون :الباب  آخر  

ي إبسناده  عن هذا عد  احلَم وي، وقد َرَوينا عن احلاف ظ  أيب الفْضل حممَّد  بن طاهر املقدس 
احلموي أيضاً هكذا، وهذا فصٌل نفيٌس يغتبُط به أهُل العناية ، وهللا أعلم، انتهى كالُم 

 .النَّووي، رمحه هللا تعاىل، أمني

م )صحيح الُبخاري(، فقال وأجاَد رمحه  هذا وقد نظَم شيُخ اإلسالم  ُعمر البُ ْلق يين ترتيَب تراج 
  :هللا تعاىل

م  أََتى  ْثَل الرَبَاج  م  ُمَناَسَبٌة يف  الُكْتب  م  َاج  ْكَمٌة يف  الرتَّ  يف  الُبَخار ي ح 
ُلوُه بعَ  َعامل   فمْبَدأُ َوْحي  هللا  َجاَء نب يَُّه وإ ميَاٌن يَ ت ْ

َ
 ْقد  امل

 تاَب الع ْلم  يُْذَكُر بْعَدُه فَبالَوْحي  إميَاٌن وع ْلُم الَعَوامل   وإنَّ ك  
ْنساُن و ْرَد اأَلَكار م  وَما بَ ْعَد  وى الَعَمل  الَّذ ي ب ه  يَر ُد اإل   إ ْعالٍم س 

الئ م  
ُ
   وَمْبَدُؤُه ُطْهٌر أََتى ل َصالت نا وأبْ َوابُُه فيَها بَياُن امل

َما ُخْلُف َعامل   َوبَ ْعَد َصالٍة فالزََّكا  ُة تبيُعَها وَحجٌّ وَصْوٌم فيه 
  َكذا جاَء يف  التَّصن ْيف  طْبَق الدََّعائ م  ر وايَ ُتُه جاَءْت خبُْلٍف بص حَّةٍ 

َبَة َجاَء الَفْضُل م ْن طْيب  َخامتَ     ويف  احَلج   أَْبواٌب َكذاَك بُعْمَرٍة لطَي ْ
ْنَسان  يف  َطْوع  رب  ه  ُمَعامَلُة ا م  إل  َواس 

َ
  يَليَها ابت َغاُء الَفْضل  َسوَق امل

اَلز م  وأنَواُعَها يف  ُكل   اَبٍب متَي َّزَ 
ُ
ْعَتاق  َفك  امل  ْت ويف  الرَّْهن  واإل 

 َفَجاء كَتاُب الرَّْهن  والع ْتُق بعَدُه مَناسَبٌة خْتَفى عَلى فَ ْهم  صار م   
َها ترَب ٌع َكَذا كَتابَُة َعْبٍد مُثَّ   هَبٌة فيَها ُشُهوُد التََّحاُكم   في ْ

َبٌة َجَرْت َوللش َهَداء يف  الَوْصف  أَْمٌر حلَاك م    ك تاُب َشهاَداٍت تَلي ه 
َاُؤُهْم فَ َوْيٌل ألَفَّاٍك وتَ بًّا آلمث     وَكاَن حد يُث اإل ْفك  فْيه اْفرت 

ْوىَل بَدْفع   وَكْم فيه  تَ ْعديٌل ل عائ َشَة الَّيت
َ
  الَعظَائ م  يرب ئُ َها امل

  النَّاس  يُْذَكُر بَ ْعَدُه فَب الص ْلح  إْصاَلٌح وَدْفُع املظَامل   َكَذا الص ْلُح َبنْيَ 
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َعامل  
َ
 َوُصْلٌح وَشْرٌط جائ زَان  ل َشْرع ه  َفذ ْكُر ُشُروٍط يف  ك َتاب  امل

 ل قائ م  ا َعَمُل اأَلْعَمال  مثَّ ك َتاُب الَوَصااَي والُوُقوف  ل شار ٍط هب َ 
  َكَما َمَضى واَثل ثُ َها مَجٌْع غر ْيٌب لَفاه م  ُمعاَمَلَتا َربٍ  وَخْلقٍ 

ال  إالَّ لظَامل   
َ
 ك َتاُب اجل َهاد  اْجَهْد إل ْعالء  ك ْلَمٍة وفْيه  اْكت َساُب امل

َغامن   فَيْمل ُك َماَل احلَْرب  قَ ْهراً َغنيَمًة َكَذا الَفيُء أيَْ 
َ
   ت ينا ب ع ز   امل

لَعْقد  فيه  ك   ْزيَ تُ ُهْم اب  م  وج  اج   َتاهُبَا ُمَواَدَعٌة َمْعها أَتْت يف  الرتَّ
م   ْنَسان  يبُد املَقاس   ك تاٌب لَبْدء  اخلَْلق  بَ ْعَد مَتام ه  ُمَقايَ َلُة اإل 

َها رُتْ بَ  ُم في ْ  ٌة ل أَلَكار م   ول ألَنْب َياء فْيه  ك َتاٌب خَيُص ُهْم َتراج 
ُلو مُثَّ َغْزُو نب ي  نا وَما فَضائ ُل  امتَ  تت ْ  َقْد َجرى َحىتَّ الوفَاة  خل 

يًَّة خُيص  ك َتاَب هللا  أطَيَب عاز م    َّ هللا  َوصَّى َوص   وَأنَّ َنيب 
رٍي تَ َعقََّبُه ب ه  وإ ْن أَوََّل الت َّْفسرَي أْهُل الَعزَائ م    ك تاٌب ل تَ ْفس 

 الَكرائ م  يلُنا وإ ْحياُؤُه أَْرواَح أْهل  َذاَك إ ْعَجاٌز لََنا وَدل   ويف  
ْنُه ل ط ْفٍل حبامل     ك تاُب الن  َكاح  اْنظُْرُه منُه تَناُسٌل َحياٌة أََتْت م 

الئ م   
ُ
ري  امل  وأحَكاُمُه َحىتَّ الَوليَمُة ت ْلُوها ومْن بَ ْعد ها ُحْسُن العش 

 قات  اْفر ْق ل ُيْسٍر وعاد م  واُب فُ ْرَقٍة َويف  الن َّفَ ك تاُب َطالٍق فيه  أَبْ 
َحار م  وأَ 

َ
ْنساُن إ مْثَ امل  ْطع َمٌة َحلَّْت َوُأْخرى َفُحر  َمْت ل َيْجَتن َب اإل 

الئ م   
ُ
ْبُح َمْع َصْيٍد بَياُن امل ُلو َمطَاع ماً َكَذا الذَّ ولود  يَ ت ْ

َ
 وَعقٌّ َعن امل

يا َها ض  يٌَّة في ْ ْشُروُب أَيْيت  ل طاع م  َفُة َرب  نا وم ْن بَ ْعد هَ َوُأْضح 
َ
 ا امل

آمث    وغَ 
َ
ْكٍل وُشْرب ه  ك َتاٌب ل َمْرَضااَن بَرْفع  امل  ال ُب أَْمراٍض أبَ 

َن الدَّاء برُقْ َيٍة بَفاحت َة  الُقْرآن  مُثَّ اخلَوامت      فَب الط  ب   ُيسَتْشَفى م 
لَكرائ م  بَ ْعَدُه َكذا أََدٌب يُ ْؤتَ ل باٌس به  التَّزينُي فَاْنظُْرُه    ى به  اب 

السْ  َسامل   وَأنَّ اب 
ُ
 ت ْئذان  َحلَّْت َمَصال ٌح به  تَ ْفَتُح األَْبواَب وْجُه امل

َغار م  
َ
َْهل  امل لدََّعوات  الَفْتُح م ْن ُكل   ُمْغَلٍق وتَ ْيسرُي َأْحواٍل أل   َواب 

 لدََّعائ م  وللَقَدر  اذكْرُه أَلْصل  ار قاُق هَلَا بَ ْعَد الد عاء  تذَك ٌر  
لنَّْذر  َشْوقاً حلَامت    واَل َقَدٌر إ الَّ م    َن هللا  وْحَدُه َترَب ُراَن اب 
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م     وأمَْياُن م ْن كتٍب وَكفَّاَرٌة هَلَا َكذا النَّْذُر يف  جلَ  بَدا م ْن ُمالح 
م   وَأْحواُل َأْحياٍء تت م  وبَ ْعَدها َمواريُث أَْمواتٍ   أَتْت ل لَمَقاس 

  مَتَّت  اأَلْحواُل َحااَلت  َسامل    ُهْم فيَها ك َتاٌب خَيُص ها وَقدْ فرائ ضُ 
ُه حُمار هُبُْم فيه  أََتْت َحْتَم َحامت    َ َحد   وَمْن أَيت  قَاذوراً تَ َبنيَّ

َها ق َصاٌص َجاء أَلْهل  اجلَرَا  ئ م  ويف  ُغرٍَّة فَاذُْكْر د ايٍت ألَنْ ُفٍس وفي ْ
م  يه  اْست تابٌَة بر دَّت ه  زَاَلتْ َور دَُّة مْرَتدٍ  فف     ُعقوُد الَعواص 

َيٌل َجاَءْت ل َفك   التَّالُزم    ولك نَّما اإل ْكراُه راف ُع ُحْكم ه  َكَذا ح 
َنتها قَاَمْت َفَما مْن ُمقاو م    ويف  اَبط ن  الر ْؤاي ل تَ ْعبري  أَْمر ها وف ت ْ

ل  ي  التََّمين   جاَء َرْمزاً ل راق م  فا يُزيُل تَناُزعاً ك تاُب وأحكام خ 
َجاٌج ل عامل     َوال تَ َتَمنَّوا َجاَء فيه  َتواتُ ٌر وَأْخَباُر آَحاٍد ح 

م    ْم ب ك َتاب ه  َوُسنَُّة َخرْي  اخلَْلق  ع ْصَمُة َعاص   ك تاُب اْعت َصاٍم فَاْعَتص 
َتا ْيد  طَاَب خ  َُة التَّوح  ا عْطٌر وم سْ وَخامت  امت    ُمها ميْيُد هب   ٌك خل 

اف ظ  َعْصٍر َقْد َمَضى يف  الت ََّقاُدم   َفجاَء ك تاٌب جام عٌ  َنا حل  َحاح   م ْن ص 
مْجَاع  يف  َمْدح  َحاز م    ه  وَحْسُبَك ابإل   أََتى يف  الُبَخار ي م ْدَحٌة ل َصحيح 

يْ  يل فاْجَأْر ل  َأَصح  ك َتاٍب بَ ْعَد تَ ْنزيل  َرب  َنا واَنه  م  َك ابلت َّْفض   راح 
يَح الَقْصد  ُسْبَل الَعالئ م   داً حَتَرَّى َصح  َم الرَّمْحَُن َعْبداً ُمَوح    َوُقْل َرح 

ْدق  م ْن ُكل   حاز   سَناد  أَْهل  الص   يَحها إب  ْختار يُ ْبد ي َصح 
ُ
 م  َويف ُسنَّة  امل

َنا ك َتاابً خَنُص ُه َعلَ   ل َغامن     ى أَْوُجٍه أَتْيت  ُعَجاابً وإ انَّ تَ َواَخي ْ
ْختار  رَْأس  اأَلَكار م  

ُ
يعاً بَفْضل ه  إ ىل ُسَنن امل ُ يَ ْهد ينا مجَ   َعَسى اَّللَّ

ْختار  َمْوالي َرب نا يُ َقار هُنَا التَّْسل يُم يف  َحال  َدائ  
ُ
 م   َوَصلَّى َعَلى امل

 ئ م  وَن آاَثراً أََتْت ب َدعاوآٍل َلُه والصَّْحب  َمْع اتب ٍع هَلُْم يَ ُقف  
 ب َتْكرير  َما يَ ْبدو وَتْضعيف  َعد  ه  ويف  بَْدئ ها واخلَْتم  م ْسُك اخلَوامت   

تيب املذُكور ابألبَواب   ى.انته ر  )املقد  مة( وجه مناسبة  الرتَّ  وذَكر احلاف ظ ابُن حجر يف آخ 
صاً من كالم َشيخه  شيخ  اإلسالم   ، فنذكرُه ملخَّصاً  أيب حْفص ُعمر البُ ْلق ييناملذُكورة  ملخ  

قال: بَدأَ الُبخاري بقوله : كيَف بْدء الوحي؟ ومل يُقْل: كتاب الوحي،  : أيضاً مَع زايدٍة، فنُقول
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  .وال: كتاب بدء الوحي؛ ألنَّ بدء الوحي بعض ما يشتمُل عليه الوحي
ا عرَاُه من ابب؛ ألنَّ كلَّ قلتُ  ٌم : ويظهُر يل أنَّه إمنَّ ،  ابٍب أييت بعَده منقس  منه، فهو أم  األبواب 

يماً هلا   .فال يكون قس 
، وبه قاَمت  الشَّرائ ع، وَجاءت  الر  ساالت، ومنه ُعرَف اإلميَاُن،   قال: وقدَّمه؛ ألنَّه منَبُع اخلريات 

، وبعدُه يكون العمُل،مثَّ العلم، فلذا ذكر بعده كتابَ  ، مثَّ كتاب العلم  وأفضُل األعمال     اإلميان 
الصَّالة، وال يتوصَّل إليها إالَّ ابلطَّهارة، فلذا قدَّم عليها كتاَب الطَّهارة أبنواع َها، وما   الَبدنيَّة

اب الصَّالة يتعلَّق بذلك؛ كالذي يشرتُك فيه الر  جاُل والن  ساء، وما ينفرُد به الن  ساء، مُثَّ كت
على مخٍس(، مثَّ احلج  والصَّوم،  جاء يف حديث: )ُبين اإلسالمُ أبنَواع َها، مثَّ كتاب الزَّكاة؛ كما 

على اخلاَلف  يف املَقدَّم  منهما، ولذا اختلَفْت الن َسخ يف الصَّوم واحلج أي هما قبَل اآلَخر؛  
  .الخت اَلف الر  واية يف احلديث  لذلك 

ة  النَّيب صلى هللا عليه  فذَكر ما يتَعلَُّق بزاَيرَ  غال ُب أنَّ َمْن حُيج جيتاز ابملدينة  الشَّر يفة،وملَّا كان ال
  .وسلم، وما يتعلَُّق حبَرم املدينة  

: إنَّ األعَمال ملا كانْت بدنيًَّة حمضًة، وماليًَّة   قلُت: َظَهَر يل  أن يُقال يف تعق يبه  الزَّكاة ابحَلج 
ياُم هو َكاة، مثَّ احَلج ، وملا كا  مالية، رتَّبها كذلك، فذَكر الصَّالة، مثَّ الزَّ حمضًة، وبدنيةً  َن الص  

ا   الر كن اخلامُس املذكوُر يف حد يث  ابن ُعمر: )ُبيَن اإلْسالُم على مَخٍس( عقَب بذكر ه ، وإمنَّ
تيب الَّذي يف حد ي ُوك، ولو اعَتَمد على الرتَّ َيام على  أخََّره ألنَّه من الرت  ث  ابن عمر، لَقدََّم الص  

اجُم فيها ُمَعاملةوهذ   .  احلج    ، وبعَدَها ُمَعاملُة الَعْبد مع اخلَلق، فذَكَر  ه  الرتَّ الَعْبد مع اخلَالق 
البُيوع: بُيوَع األعَيان، مثَّ بيع الدين، وهو السََّلم، مثَّ ذَكَر البيَع الَقْهري؛ كالش فعة، وملَّا كان  

َما قبٌض يف اجملمن البي ، وهو احلََوالة، فذَكرَ وع  ما يقُع على دينني ال جيُب فيه    .هالس 
وملَّا كاَن يف احلََوالة انتَقاُل الدَّين من ذ مٍَّة إىل ذ مَّة أرَدَفها مبا فيه ضم  ذمٍَّة إىل ذمٍَّة أو َضم   

ال مثَّ أرَدَفها  َشيٍء حيفظ به الَعلَقة وهو الَكَفالة والضََّمان، مثَّ ذكَر الَو 
َ
ْفظ امل َكالة ملا فيها من ح 

كَر كَتاَب احلَْرث واملزَارعة ، وذَكَر فيه ُمَتعلَّقات األْرض  واملَوات  فيه التَّوك ل على هللا فذ  مبا
رب، وتوابع ذلك    .والَغْرس والش  

ذَكَر: )العبُد راٍع يف   وملَّا كاَن يف كثرٍي من ذلك يقُع اإلْرفاُق، أعَقَبه بكَتاب  االست ْقراض، مث
  .َعاملة  اأَلرقَّاءإال إب ْذنه (؛ لإل ْعالم مبُ َمال  سي  ده، ال يَعَمُل 
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اَلزمة، وااللت َقاط
ُ
ْشَخاص، وامل   .وملَّا كانْت املَعامالت ال بدَّ أْن يَقَع فيها ُمَنازعات، فذَكَر اإل 

املظَامل  رع يَّة ، ذَكَر بعَده وْضَع الَيد تعد  ايً، وهووملَّا كاَن يف االلت َقاط  وضُع الَيد  ابأَلَمانة  الشَّ 
ا يُظن  أنَّه غْصٌب؛ كوْضع  اخلَشب  يف جدار  اجلَار، وصب   اخلَْمر يف  والَغْصب، وعقبه مب

اك هنٌي،   الطَّريق، واجلُلوس يف األفنية ، واآلاَبر يف الطَّريق، واحلُقوق املْشرتكة، وقد يقُع يف االْشرت 
ا مُث ابلشَّر كة وتَ َفاريع َهافرتَْ    .َجم هب 

حل اخلَْلق، ذكَر سبباً يتعلَُّق هبا، كالرَّْهن، وهو حيتاج إىل فك    نْت هذه املَعامالت يف َمَصاوملَّا كا
رقَبت ه ، فأرَدَفه ابلع ْتق  ومتعلََّقاته ، ومنها الكَتابة، وهي تسَتْدع ي إيَتاًء، فأْرَدَفها ابهل َبة، وهي 

  .ْيَحةع ي امللَك بال ع َوٍض، فأرَدَفه ابلَعار ية واملن  تسَتدْ 
امالت مع اخللق  قد يقُع فيها نزاٌع، فيحَتاُج إىل اإلْشَهاد ، فأْرَدَفه ابلشََّهادات  وملَّا كانْت املعَ 

، فذَكَره، وقد يقُع يف الص لح ُشروطٌ  ، وقد يقُع فيها تَعارٌض، فيحَتاُج إىل الص ْلح  ، والبي  َنات 
  .الوصي  َة والوقفَ  فعقََّبه هبا، وهي قد تكون بْعَد الوفاة ، فذكرَ 

قاق   مثَّ ذ  ، وفيَها نَوع اكتَساٍب، فرتجَم ابجلَهاد ، ومبا يتعلَّق به  من اْسرت  كَر املَعاملة مع اخلَالق 
، وبغَلة  النَّيب    حنو نسائ ه م، وغن يَمة أمواهل  م، والتََّخيري يف كامليهم، وكالطَّل يعة، وأحَوال  ا خلْيل 

، والد  صلى هللا عليه وسلم، وان َعاء قْبَل الق َتال، وَعزم  اإلَمام  على النَّاس يف  قته ، وآالت  احلَْرب 
  .تكون ابجلُْعل، فذَكَر اجلََعائلَ  اجل َهاد ، واالست َعانة  هب م، وقد

، ف  رتَجَم ابملبادَرة  عنَد الَفزَع، وهي ال متَنُع منوملَّا كاَن اإلماُم ينَبغ ي له أن يُكوَن أوَّل القوم 
، فذَكَر مْحَل الزَّاد، وآَداَب السَّفر، وقد يكون  التَّوك ل، فذََكره، وهو ال  يُ َنايف تَ َعاط ي األسباب 

، واتَرًة   ، وما يُؤَخذ من الُكفَّار، اترًة ابحلْرب  مع اجملاهدين غن يَمة، فرَتَجم بَفْرض اخلُُمس 
َواَدَعة والَعْهد واحلَ حلة ، فذَكَر اجل ْزية، وأحَواَل أهل  الذ  مَّة؛ كابملَصا

ُ
  .َذر من الَغْدرامل

وملَّا متَّْت املَعامالت الثَّاَلث املأُخوذة من الَوْحي، ذكَر بْعَدها بْدء اخلَْلق، واسَتْظَهر يف 
َهاق  الر وح، انَسَب أْن يذُكَر أنَّ هذه   )املَقد  مة( التَّعل يل أبنَّ اجلَهاَد ملَّا كاَن يشَتم ُل على إز 

َد الَفناء  إمَّا إىل اجلنَّة وإمَّا إىل النار، فناَسَب ذ كَرمها فذكرمها، وقات حُمَداثت، وَما هلا بعْ املخلُ 
  .مثَّ ذكر إبليَس وُجُنوَده؛ ملناَسَبته  النَّار، وكذا اجلنَّ 

تيبقاَل: وملا كاَن خلُق الدَّواب   قبَل خْلق  آ ، وذَكَر فيهم دَم، عقَّبه خبلق  آَدَم واألنب َياء على الرتَّ
ألنَّه نيبٌّ عنَده قبَل إبراهيم، وذكَر ترمجَة أي وب بعَد يوُسف؛ ملا بينَ ُهما من االبْت الء ،   َذا الَقرنني؛
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َرَة اْلبَ ﴿وقدَّم يوُنس على قوله:  (  163األعراف: ) ﴾ْحر  َواْسَأهْلُْم َعن  اْلَقْريَة  الَّيت  َكاَنْت َحاض 
َتان، فمنهم من َصرَب ذل َك ابتاَلًء له، فَصرَبَ احلُوت  له فكاَن  اللت َقام فَنَجا، وأولئك ابتُ ُلوا ابحلي ْ

فَنَجا، مثَّ ذكر لْقَمان بعد ُسليَمان؛ ألنَّه عنده إمَّا نيبٌّ، أو من أتَباع  داود عليه السالم، وذكَر 
ا عندُه نبيٌَّة، مثَّ ذكَر بعد األنبياء  أشيَ  يل، مثَّ  لَواق عة  يف زَمن بين إسرائاَء من العَجائب  امرمَي؛ ألهنَّ

ذَكَر الفَضائَل املتعل  َقة هبذ ه  األُمَّة، وَقدَّم قُريشاً على َسائر  القَبائل؛ ألنَّه بل َساهنم، أُنزَل 
؛ ألنَّه أوَّل من أسلَم من .الكتاب    وملا ذكر أسلَم وغ َفاراً، ذكر َقريباً من ذلك إساَلَم أيب ذرٍ 

، أمسَاء النَّيب ومشائَله، وفغ َفار، مث ذَكَر  َضائ َل أصَحابه ، وقدَّم املَهاجريَن؛ لسبق ه م إ ىل اإل ْسالم 
مثَّ األْنَصار، مثَّ بقيَّة الصََّحابة، مث ذكر أذى املشركني للنَّيب صلى هللا عليه وسلم وأْصَحابه ، مثَّ  

يها، وأحَوال   احلََبشة ، مث ه ْجرهتم إله ْجرة أْصَحابه إىلأحَواله عليه الصَّالة والسَّالم مبكَّة قبل 
اأَلْسرى، وغري  ذلك، مثَّ اهل ْجرة إىل املدينة، مثَّ املَغازي، وبدأَ إبسالم  ابن َساَلم تفاؤالً 

، مثَّ مرض النَّيب صلى هللا عليه وسلم ووفَاته ، وما   ابلسَّالمة، مثَّ ذكر الوُفوَد، مثَّ حجَّة الَوَداع 
وأعَقَبه ابلتَّفسري، مث َفَضائل الُقرآن وآَداب تاَلوته ،   زولُه ه كامَلًة، وكَتابُه كمَل نُ قُب َض إال وشريعتُ 

، وبذلك حتُصُل احلَياُة  ويتعلَّق ابلكَتاب  والس نَّة حفُظ الدين يف األقطَار ، واستمراُر األحَكام 
أعَقَبه اح، ذَكَر كتاَب الن  كاح، و ذر  ية، وهو الن  كوأعَقَب ذلك مبا حيُصُل به النَّسل وال. املعترَبةُ 

ابلرََّضاع؛ ملا فيه من متعلََّقات التَّحر مي به، مث ذكَر ما حيُرم من الن  ساء وما حيل ، مثَّ أرَدَفه  
ابملَصاهرة ، والن  كاح احملرَّم واملكُروه، واخلُطبة والعقد والصَّداق والويل، وضرب الدَّف   يف  

حَوال الول يمة ، مثَّ ع ْشرة النساء، مثَّ كتاب روط يف الن  كاح، وبقيَّة أح، والوليمة، والش  الن  كا 
  .الطَّالق، مثَّ أنك َحة الُكفَّار

وملَّا كاَن اإليالء مذكوراً يف كتاب هللا بعد نكاح  املشركني، ذكره الُبخاري َعقبه، مثَّ ذكَر 
ة، مث ذَكَر ُحكم الوطء  مؤبَّدٌة، مث العدد والرَّجععان؛ ألنه فرقٌة الظ  هار؛ ألنه فُرقٌة مؤقَّتة، مث الل   

ا كان من األحكام  املتعل  قة مث مل ،من غري عقٍد، مث ذكر مهَر الَبغ ي والنكاَح الفاسد، مثَّ املتعة
  .ابلن  كاح النَّفقة، ذكَرَها

ذَكَر الذَّابئح، ومنها  حتتاُج إىل ذبٍح، فمث أتْ َبع ذل َك ابألطع َمة، وما يتعلَّق هبا، كالعق يَقة، وهي 
يما يُ    .صاد فذكَر أحكاَم الصَّيد، ومنها ما يُذبح يف الَعام مرَّة، فذكَر األَضاح 

وملَّا كاَنْت املآك ل يعُقبها املَشارب، فذَكَر كَتاَب األشربة ، وكلٌّ منُهما قد حيدُث منه يف البدن   
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، فذكَر الط    ، وتعل َقات الما حيوُج إىل الط  ب   ، وثوابه، وما جيوُز بَّ أن يُتداوى به، ولو   َمَرض 
  .ابلر قى، وما ُيكره من ذلك 

  .وملا فرغ من مجيع  ذلك، أردَفُه بكَتاب  اللباس  وما يتبَ َعه 
لة، واالستئذان ، والرب   والص     .وملا كاَن منها ما يتعلَّق آبَداب النَّفس، أتبَ َعه ابآلداب 

  .عوات اليت هي فتُح األبَواب  الُعلويَّة الس فلية ، أرَدَفه ابلدَّ بباً لفتح  األبواب  وملا كانت س
وملا كان الد عاء سبٌب للَمْغفرة ، ذكَر االستْغفاَر، وهو سَبٌب هلْدم  الذ نوب، فذَكَر ابَب التَّوبة،  

  .واألذَكاَر، واالست َعاذةَ 
  .يامةهد، وكثرياً من أحَوال  القر املواع َظ والز  وملا كان الذ  ْكُر سَبباً لالت  عاظ، ذكَ 

  .مث ذَكَر أنَّ األُمور كلها بتصريف  هللا، فذَكَر كتاَب الَقدر وأحواله  
  .وملا كان الَقدر قد حُيال عليه األشياء املنُذورة، قال: كتاب الن ذر

  .فَّارةأعَقَبه بكتاب  الكقد يكون فيه كفَّارة، أضاَف إليه األميان، مثَّ  وملا كان النَّذر
، فقال: كتاب الفرائض، وذْكر  وملَّا متَّْت أحوَ  ال النَّاس يف احلياة ، ذكَر أحواهَلُم بعد املوت 

وملا متَّت األحوال بغري  جنايٍة، ذكر حكم اجلَناايت  الواقعة  بني النَّاس، فقال:  .  أحكامها
  .كتاب احلدود، وذكر يف آخره  أحواَل املرَتد  ين

مكرهاً، قال: كتاب اإلكراه ، وكان املكره قد ُيضمر يف  تد  قد ال يْكُفر إذا كاَن وملَّا كان املر 
ه  حيلًة َدافعًة، فذَكَر احل َيل، وما حي ل  منها، وما حيرمُ    .نفس 

ا ممَّا خيَفى وإن ظ   .هَر للمعرب   وملا كانت احليُل فيها ارتَكاُب ما خيَفى، أرَدَفه بتعبري  الر ؤاي؛ ألهنَّ
َنًة  ﴿ فتنًة، كما قال تعاىل:  كانت الر ؤاي منها ما يكونُ   وملا َوَما َجَعْلَنا الر ْؤاَي الَّيت  أََريْ َناَك إ الَّ ف ت ْ

  .، أعقَب ذلك بكتاب  الفنت  (60اإلسراء:) ﴾ل لنَّاس  
، وهم يسَعوَن يف تسك ني  الف نت غالباً، أعقبه وملا كان من الفنت  ما يرجُع فيه إىل احلُكام 

قوٌم،   وملا كانت اإلمامُة واحلُكم قد يتمنَّامها. ألمراء  والقضاةكتاب  احلكام، وذكر أحواَل اب
وملا كان مداُر حكم احلُكَّام  يف الغال ب  على أخبار  اآلَحاد ، قال:   . أردَف ذلك بكَتاب التمين   

  .الصَُّدوقكتاب ما جاَء يف إجازة  خرب  الواحد  
: االعتصام ابلكتاب  كل ها حتَتاُج إىل الكتاب  وملا كاَنْت األحَكاُم   والس نَّة، ترَجَم بكتاب 

  .والسنَّة، وَكذا أحَكام االستْنباط منُهما، واالجت َهاد، وكرَاهيَّة االختالف 



691 
 

  .يدوملا كاَن أصُل الع ْصمة  أوَّالً وآخراً توحيد  هللا، خَتم بكَتاب  التَّوح
م   ُر هبا املفل ح من اخلاسر  ثوملا كان آخر األُمور اليت يظه قل املَوازين وخفَّتها، جعَلُه آخَر تراج 

 ( 47األنبياء: ) ﴾َوَنَضُع اْلَمَواز يَن اْلق ْسَط ل يَ ْوم  اْلق َياَمة  ﴿كتابه ، فقال: ابُب قول  هللا تعاىل: 
أبنَّ أعماَل بين  آدم  ا األْعَماُل ابلني  ات(، وخَتمَ وملا كاَنْت األعَماُل ُتوَزُن بدأ حبديث: )إمنَّ 

ا يثُقُل منها َما كاَن ابلنيَّة اخلال َصة هلل تعاىل، وهو حديث:  توزَ  ُن، وأَشاَر بذلك إىل أنَّه إمنَّ
: ُسْبحاَن هللا   ، ثَقيَلتان  يف امليزان  وحَبْمد ه ،   )كلمتان  حبيبَتان  إىل الرَّمَحن ، َخف يفَتان  على الل  سان 

 .(، انتهى ُسْبحاَن هللا  العظيم  

آخر )فتح الباري(: أن الُبخاريَّ يشرُي يف كل   كتاٍب إىل ما يدل  على ختمه ،  وذكر احلافُظ يف 
ومما ات ََّفق للبخاري من املَناسبات  اليت مل أَر من نَ بَّه عليها: أنه يعَتين غال باً أبن  : وعبارته فيه 

رْي من كلٍ  كتاٍب من كتب هذا اجليكون يف احلديث األ اَنْت ام ع  مناسبة خلتم ه ، ولو كخ 
ي:   ري ، أو من الَكالم  عليه؛ كقول ه  يف آخر حديث بْدء الوح  الكلَمة يف أثَناء  احلديث  األخ 

ر كتاب اإلميَان: مثَّ استْغَفر ونَزَل، ويف آخر كتاب   فكان ذلك آخر شأن ه َرقل، وقوله يف آخ 
لهنَّ آخَر ما تَكلَّم  ، ويف آخر كتاب الوضوء: واجعيقَطعُهما حىت يكوان حتَت الَكْعبنيالعلم: ول

ري إمنا بي َّنَّاه الختالف ه م، ويف آخر كتاب التيمم:   به، ويف آخر كتاب الغسل: وذلك األخ 
ُروج،  )عليَك ابلصَّعيد  فإنه يكفيَك(، ويف آخر كتاب الصَّالة: است ْئذان املرأة  زوَجها يف اخلُ 

  .ين: مل يصل قبَلَها وال بعَدهاون القائ لة، ويف آخر العيدويف آخر كتاب اجلمعة: مثَّ تكُ 
ي   أَْرٍض مَتُوتُ ﴿ويف آخر االستسقاء:  [، ويف آخر تقصري الصالة: وإن  34]لقمان: ﴾أبَ 

عي، ويف آخر التهج د والتطوع: وبعد العصر حىت تغُرب الشمُس، ويف  كنت انئمة اضَطج 
  .أن اجلُسوا فلمَّا انَصَرف ر  العمل يف الصَّالة: فأشاَر إليهمآخ

 [ 1]املسد: ﴾تَ بَّْت يََدا َأيب  هَلٍَب َوَتبَّ ﴿ويف آخر كتاب اجلنائز: فنزلت: 
وهو من التَّباب، ومعناه: اهلالك، ويف آخر الزكاة: صدقة الفطر ، وهلا دُخوٌل يف اآلخرية من 

ر رمض   .ان مكف  رة ملاضٍ جهة  كوهنا تقُع يف آخ 
، ويف آخر الصيام: )ومن مل يُكن أَكَل فليُصم(، اجَعل مويت  يف بلد  رسول كَ ويف آخر احلج: و 

ويف آخر االعتكاف: ما أان مبعتك ٍف فرجع، ويف آخر البيع واإلجارة: حىت أجاَلهم ُعمر، ويف 
  .ورثتهآخر احلَوالة: فصلَّى عليه، ويف آخر الكَفالة: ومن تَ َرك ماالً فل 
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هذا شيئاً، ويف آخر املالزمة: حىتَّ   من مقالته  تلك إىل يَومي ويف آخر املزَارعة: ما نسيتُ 
ْيُت، ويف آخر املظامل: فَكَسروا َصوَمعَته   أُموت مثَّ أُبَعث، ويف آخر الشرب: فشر َب حىتَّ رض 

  .وأنزَُلوه، ويف آخر الشركة: فُتْذبح ابلَقصب  
َرة، ويف  ويف آخر الرَّهن: أولئ   ق، ويف آخر  آخر العتق: الَواَلء ملن أعتَ َك ال َخالَق هلم يف اآلخ 

اهلَبة: وال تُعْد يف صَدقَتك، ويف آخر الشَّهادات: ألتومُها ولو حْبواً، ويف آخر الصالة:  
ه، ويف آخر الشروط: ال تُ َباع وال ُتوهب وال ُتورث    .فاقض 

ة، ويف آخر  يف آخر فرض اخلُمس: حرََّمها البتَّ ويف آخر اجلهاد: قدمت فقال: صلى ركعتني، و 
ة: فهو حراٌم حبرمة  هللا إىل يوم الق يامة، ويف آخر بدء اخللق وأحاديث األنبياء:  اجلزية واملواَدعَ 

  .َقد م معاويُة املدينة آخر قدمٍة قد َمها
آخر اهلجرة : فرتة   ويف آخر املناقب: ُتوف  يت خدجية قبل خَمرج النيب   صلى هللا عليه وسلم، ويف

النَّبوية وما يتعلَّق هبا، ويف آخر التفسري: تفسري د، ويف آخر املغازي: الوفاة بني عيسى وحممَّ 
  .املَعوذتني

ويف آخر فضائل القرآن: اختَ َلفوا فأُهل كوا، ويف آخر الن  كاح: فال مينعين من التَحر ك، ويف آخر  
  .الل  عان: أبعد لك منهاالطالق: وتعُفَو أَثَ َره، ويف آخر 

خر األطعمة : وأنَزَل احلجاَب، ويف آخر الذَّابئح  قات: أعتقها أبو هلٍب، ويف آويف آخر النَّف
ي: حىت تنفَر من مىن   .واألَضاح 

ويف آخر األشربة: واتبعه سعيد بن املسي  ب عن جابر، ويف آخر املرَضى: وانُقْل محَّاها، ويف 
  .ه آخر الط  ب: مث لَيْطَرح

ه ما اسَتطَاع، ويف آخر  خرى، ويف آخر األدب: فلريُدَّ ويف آخر اللباس: إحدى رجَلْيه على األ
االستئذان: منذ قبض النيب صلى هللا عليه وسلم، ويف آخر الدَّعوات َكراَهة السَّآمة علينا، ويف 

َع على أعَقابَنا، ويف آخر القدر: إذا أرَاُدوا فتنًة أ   .بَيناآخر الر  قاق: أن نرج 
لكفَّارة: وكف  ر عن ميينك، ويف آخر سهٌم غابر فَقتله، ويف آخر اويف آخر األميان والن ذور: إذا 

ْئتم فقد وَجَبْت لُكم   احلدود: إن شاء َعذَّبه وإن شاَء َغَفر له، ويف آخر احمَلار بني: اعملوا ما ش 
الر ؤاي: جتاوَز هللا عنهم، ويف الفنت: ويف آخر اإلكراه: حيجزه عن الظ لم، ويف آخر تعبري  .اجلنَّة

 آخر األحكام: فاعتمرت بعد أايم احلج، ويف آخر االعتصام: أهَنلك وفينا الصَّاحلون، ويف
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  .ُسبحانك هذا هُبتاٌن عظيمٌ 
، ولذلك خَتَم به كتاَب التَّوحيد، واحلمد بعد التَّسبيح آخر دعوى   والتَّسبيح َمشروٌع يف اخل تام 

ُر َدْعَواُهْم  َحاَنَك اللَُّهمَّ َوحتَ ي َّ َدْعَواُهْم ف يَها ُسبْ ﴿ال هللا تعاىل:  أهل اجلنة، ق تُ ُهْم ف يَها َساَلٌم َوَآخ 
 . [ انتهى ما يف )فتح الباري(10]يونس: ﴾َأن  احْلَْمُد َّلل َّ  َرب   اْلَعاَلم نيَ 

َما فضالً عن ُمطلق  األوَّل: مل يستوعب  الشيخان احلديَث الصَّحيح، ومل يلتزَماُه على شر  ط ه 
صرَّحا بذلك. قال: فإلزاُم الدَّارقطين وغريُه  ُخ اإلسالم زكراي وغريه: كماقال شي .الصَّحيح

مها أبحاديث على شرط ه َما غرُي الزٍم، انتهى   .إايَّ
: مل يُفت  الشيخ ان وقال احلافُظ أبو عبد هللا حممَّد بن يعقوب الن  يسابوري الشَّهري اببن األخَرم 

ال قليل، كما يُعلم من )مستدرك ح أبنَّ الذي فاهتما كثرٌي لكن ردَّه ابن الصَّال .منه إال القليل
تَّة ما َعدا  . احلاكم( وقال النووي : الصَّواب أنَّه مل يفت األصول اخلَمسة _ وهي الس نن الس  

  :وإىل ذلك أشار الع راقي بقوله. سنن ابن ماجه _ إال الَقليل
 َرم  مْنُه َقْد فاهَتَُما  مَّاُه ولك ْن قَ لََّما ع ْند اْبن  األخْ ومَل يعُ 

 وُردَّ لك ْن قَاَل حْيىَي الرب  مْل يُفت  اخلْمَسة إالَّ الن َّْزُر  
 وف ْيه  َما فْيه  لَقْول  اجلُْعف ي أْحَفُظ مْنُه عْشَر أْلف  أْلف   

 ُبَخار ي قال شيُخ اإلسالم زكراي : وَعلَُّه أرَاَد ابلتَّْكرار  هلَا وَموُقوٌف ويف  ال
 .حابة وغريهم، فال يُنايف كالمُه كالمي ابن األخرم  والنَّوويما ُأحلَق به من آاثر  الصَّ أي: و 

ا أراَد ما فَاهتما   على أنَّ شيخنا _ يعين: احلافظ ابن حجر _ قال: والظَّاهُر أنَّ ابَن األخَرم إمنَّ
  .فهَمُه ابن الصَّالح بلُغ شرطُهما، ال بقيد كتابيه َما، كما ممَّا عرفَاه واطَّلعا عليه مما يَ 

وقول النَّووي: مل يُفت  اخلمسَة إال القليُل، مراُدُه من أحاديث  األحَكام خاصًَّة، أما  قال: 
  .غريُها فكثرٌي، انتهى

، ما عدا  وقال السيوطي  يف )شرح التقريب( وغريه: املراُد ابألصول اخلمسة: هي الس نن الستَّة
  .املتقد  منيابن ماجه، فإنه خارٌج عنها عند 

ا مل يُعد فيها، ملا قاله  قيل: وأوَّل م ن ضمَّه إليها ابُن طاهٍر املقدسي، واتبعُه النَّاس بعده، وإمنَّ
  .املزي من أنَّ كلَّ ما انفرَد به عن اخلمسة  فهو ضعيفٌ 

وىل محلُه على الر  جال، ألنَّه انفرَد  قال احلسين: يعين: من األحاديث، وقال ابُن حجر: األ
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  .أبحاديث كثريٍة صحيحةٍ 
راد ب)سنن النسائي( املعدودة يف الستة، أو اخلمسة: )السنن الصغرى(، كما صرَّح به  وامل

التاج الس بكي، قال: وهي اليت خير  جون عليها األطراَف والر  جال، وضمَّ إليها شيُخه املزي   
  ألنَّه وجد خبط   أيب الفضل مللق  ن أهنا )الكربى(، ونظَر فيه، فقال:)الكربى(. وذكر ابن ا

العرَاقي: أنَّ النَّسائي ملا صنَّف الكربى، أهداها ألمري  الرَّْملة ، فقال له: كل  ما فيها صحيح؟  
 .فقال: ال، فقال: مي  ز يل الصَّحيح من غريه، فصنَّف له )الصغرى(، انتهى، فاعرفه

  :الثاينالتنبيه 
يبعُد إمكانُه، غري أنَّ   ابُن اجلوزي: حصُر األحاديث  قال الس يوطي يف )شرح التقريب(: قال 

  .مجاعًة ابَلغوا يف تتب ع ها وحصر ها
فقال اإلماُم أمحد: صحَّ سبع مئة ألف حديٍث وكسر، وقال: مجعُت يف )املسند( أحاديث  

  .لفاً انتخبُتها من أكثر  من سبع مئة ألف ومخسني أ
هللا تعاىل ذلك، أبن   ب األحاديث  َسهالً لو أرادَ وقال احلافظ ابُن حجر: ولقد كان استيَعا

جيمع األوَّل منهم َما وَصَل إليه، مثَّ يذكر من بعده ما اطَّلع عليه ممَّا فاتَه من حديٍث مستق لٍ ،  
قد كاَن هذا يف َغاية   أو زايدة يف األحاديث اليت ذكَرها، فيكون كالذَّيل عليه، ولَعْمري ل

  .احُلسن
رون ما يقرُب من ذلك، فجولقد صنَع املت مَع بعُض احملد  ثني ممَّن كاَن يف َعْصر ابن حجر  أخ  

)زوائد سنن ابن ماجه على األصول اخلمسة(، ومجَع احلافظ أبو احلسن اهليثمي )زوائد مسند 
مسند البزار( يف جملٍَّد ضخم، و)زوائد  أمحد( على الُكتب الستَّة املذكورة يف جملدين، و)زوائد  

وائد األوسط والصغري( يف جملدين، و)زوائد مسند أيب رباين الكبري( يف ثالثة، و)ز معجم الط
يعلى( يف جملد، مث مجع هذه الزَّوائد كلها يف كتاٍب حمذوف  األسانيد ، وتكلَّم على 

، ويوجُد فيها صحيٌح كثرٌي، ومجع )زوائد احللية(   .أليب نُعيم يف جملٍَّد ضخم األحاديث 
عمر، ومسدد، وابن أيب شيبة، واحلميدي،   وائد مسانيد إسحاق، وابن أيبومجَع ابن حجر )ز 

  .وعبد بن محيد، وأمحد بن منيع، والطيالسي( يف جملدين، و)زوائد مسند الفردوس( يف جملد
  .ومجع الشَّيخ قاسم احلنفي)زوائد سنن الدَّارقطين( يف جملد

وفيها  حلديث  سواها كثريٌة جدًّا، )زوائد شعب اإلميان( للبيهقي يف جملد، وكتُب ا ومجعت
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الزَّوائد بكثرة، فبُلوغها العدد السَّابق ال يبُعُد، انتهى ما يف )شرح التقريب( للس يوطي،  
 .فاعرفه

 ها لفوائد كثريةواعلْم أنَّ الُبخاري كثرياً ما يقط  ُع األحاديَث، وخيتصرُها يف أبواب، ويعيُدها في
ي فيَما رويناُه عنه يف ُجزٍء  أبو الفضل  حممَّد بن طاهر اقال يف )املقدمة(: قال احلافظ  ملقدس 

َع،   مسَّاه: )جواب املتعنت(: اعلْم أنَّ الُبخاري رمحه هللا كان يذُكُر احلديَث يف كتابه يف مواض 
 استنباط ه  وغزارة  فقه ه  معىَن ويستدل  به يف كل   ابٍب إبسناٍد آخر، ويستخرُج منه حبسن  

يورُد حديثاً يف موضعني إبسَناٍد واحٍد، ولفٍظ واحٍد،    اب الذي أخرَجه فيه، وقلَّمايقتضيه  الب
ا يُورُدُه من طريٍق أخرى، ملعاٍن نَذكرُها، وهللا أعلم مبُراده منها   .وإمنَّ

  .حايبٍ  آخرفمنها أنَّه خُير  ج احلديث عن صحايبٍ ، مثَّ يُورده عن صَ 
عُل يف أهل الطَّبقة الثَّانية والثالثة،  عن حد   الَغرَابة، وكذلك يفواملقصوُد منه أن خير َج احلديُث 

وهُلمَّ جرًّا، فيعتقُد من يَرى ذلك من غري  أهل الصَّنعة أنَّه تكراٌر، وليس كذلك، الشتماله   
  .على فَائدٍة زائدة

ُمتغايرٍة،  القاعدة  يشتمُل كل  حد يٍث منها على َمعاٍن  ومنها: أنَّه صحَّح أحاديث على هذه
  .ابٍب من طريٍق غري الطَّريق األوَّلفُيورده يف كل   

ومنها: أحاديث يرويَها بعُض الر واة اتمًَّة، ويرويها بعُضهم خمتَصرًة، فُيوردها كما جاءْت، لُيزيل  
  .الش بهة عن انقليَها

 حتَتم ل معىن، وحدَّث به  ختلَفْت عباراهُتم، فحدََّث ذا حبديٍث فيه كلمةٌ ومنها: أنَّ الر واة رمبا ا 
َخر فعربَّ عن تلك الكلمة  بَعينها بعبارٍة أخرى حتتمُل معىًن آخر، فُيورده بطُرقه  إذا َصحَّْت آ

  .على شرطه ، ويُفرد لكل   لفظٍة ابابً 
َح  عنَده الوصُل، فاعتَمَده، وأوَرَد  ومنها: أحاديث تعارَض فيها الوصُل واإلرَسال، وُرج  

  .له عنَدُه يف املوُصول  ب  هاً على أنَّه ال أتثرَي اإلرساَل ُمن
  .ومنها: أحاديث تعارَض فيها الرَّفع والوقُف، واحلُكم فيها كذلكَ 

ومنها: أحاديُث زاَد فيها بعُض الر واة رجالً يف اإلسناد ، وبعُضهم نقَصُه، فُيورُدها على 
َي اآلخر حدَّثه به عن آَخر، مثَّ لق  ، حيث يصح  عنَده أنَّ الراوي مسعُه من َشيٍخ  الوجهني

  .فحدَّثه به، فكان يرويه  على الوجهني
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ا أورَد حديثاً عنَعَنه راويه ، فُيورده من طريق أخرى حصرها فيها ابلسماع على ما   ومنها: أنَّه ُرمبَّ
  . املعنعن  عرف من طريقتهفي اشرتاط  ثبوت  الل  قاء يف

ٍع آخَ  فهذا مجيُعه فيما يتعلَّق إبَعادة   .ر أو أكثراملنت الَواحد يف موض 
ه  ُأخرى، فذلَك ألنَّه إن كاَن   وأمَّا تقطيُعه للَحديث يف األبواب اَترًة، واقتصارُه منه على بعض 

ه يُعيده حبسب  املنُت َقصرياً، أو ُمرتبطاً بعُضه ببعٍض، وقد اشتمَل على ُحكمني فَصاعداً، فإنَّ 
وهي إيراُدُه له عن َشيٍخ سوى الشَّيخ  الئه  من فائدٍة حديثيٍَّة، ذلك، ُمراعياً مع ذلك عدَم إخ

ا َضاَق عليه   الَّذي أخرَجه عنه قَبل ذلك، فيستفيُد بذلك تكثري الط رق لذلك احلديث، ورمبَّ
ئٍذ فيه، فُيورده يف موضٍع خمرُج احلديث، حيُث ال يكون له إال طريٌق واحدة، فيتصرَّف حين

ا، واترًة مقتصراً على طرفه  الذي حيتاُج إليه يف  معلَّقاً، ويُورده اترًة اتمًّ موصواًل، ويف موضٍع 
ذلك الباب، فإن كان املنُت ُمشتمالً على مُجٍل متعد  دة ال تعل ق إلحَداها ابألخَرى، فإنَّه خير ُج  

ا نشَط فَساَقُه بتمامكلَّ مُجلٍة منها يف ابٍب مستقلٍ ، فرا ه ، فهذا كل ه يف راً من التَّطويل، ورمبَّ
  .التَّقطيع

وأمَّا اقتَصارُه على بعض  املنت ، مثَّ ال يذكُر الباقي يف موضٍع آخر، فإنَّه ال يقُع له ذلك يف 
صُر الغالب  إال حيث يكوُن احملذوُف موقوفاً على الصََّحايب، وفيه شيٌء قد حيَكُم برفعه ، فيقت

ق له مبوُضوع كتاب ه ، كما وقَع له  ذُف الباقي، ألنَّه ال تعل  على اجلملة اليت حْيَكُم هلا ابلرَّفع، وحي
يف حديث  ُهذيل بن َشرحبيل، عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه، قال: إنَّ أهَل اإلسالم  

خمتصراً من حديٍث موقوٍف، ال يسيبون، وإنَّ أهل اجلاهليَّة كانوا ُيسي  بون، هَكذا أورده هو 
 عنه، فقال: إين   أعتقُت عبداً يل سائبة،  عبد هللا بن  مسعود رضي هللا أوَّله: جاء رُجل إىل

فماَت وترَك مااًل، ومل يَدع واراثً، فقال عبُد هللا: إنَّ أهَل اإلسالم ال يسي  بون، وإنَّ أهل 
َت وحترَّْجَت يف شيٍء، فاجلاهليَّة  كانوا ُيسيبون، فأنَت ويل  نعمته ، فل  نحن َك مرياثه، فإن أتمثَّ

، فاقتَصَر الُبخاري على ما يُعطى ُحكم الرَّفع من هذا نقبُلُه منك، وجنعله يف  بيت  املال 
احلديث  املوُقوف، وهو قوله:)إنَّ أْهَل اإلْسالم  ال ُيسي  بون(، ألنَّه يستدع ي بعموم ه  النَّقل عن  

كتابه ، وهذا من أخَفى   كم، واختَصَر الباق ي؛ ألنَّه ليس من َموُضوع  صاحب  الشَّرع لذلك احل
  .اضع  اليت وقْعَت له من هذا اجلنس  املو 

وإَذا تقرَّر ذلك، اتََّضح أنَّه ال يُعيد إال لفائدٍة، حىتَّ ولو مل تظهْر إلعاَدت ه فائ دٌة من جهة   
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مجة   اإلسَناد ، وال من جهة  املنت، لكان إلعادته  ألجل   ُمغايرة احلُْكم الذي َتشتمُل عليه الرتَّ
 ُمكرراً بال فائدٍة، وهو ال خُيليه _ مع ذلك _ من فائدٍة إسناديٍَّة،  الثَّانية ُموجب، لئال يُعدَّ 

يله، وهذا  ي، أو غري ذلك على ما ُسبق َتفص  وهي إخرَاُجه لإلسناد  عن شيٍخ غري الشَّيخ املاض 
ٌ ملن  اسَتقرأَ كتابَ    .فاعرفهُه، وأنَصَف من نفسه ، انتهى ما يف )املقدمة(، بني  
ين أنَّه رأى ورقًة خبط   احلافظ ابن  حجر ذكر فيها اثنني وعشرين حديثاً  وقد ذكَر الَقْسَطال

عني ُمتَّحدًة سنداً ومتناً، وَسَردها القْسَطالين، فراجعه  .ذكَرها الُبخاري يف َموض 

نَّ عدد كتب وأبَوابه وَترامجه، فقال الكرماين : واعَلْم أوأمَّا عدد ُكتب )صحيح البخاري( 
: ثالثة آالف وأربع مئة ومخسون ابابً، مع اخت الٍف قليٍل اجلامع: مئة وشي ء، وَعدُد األبواب 

، انتهى    .يف ُنسخ األصول 
اديث  وُيشري فيها إىل االست نَباطات  الدَّقيقة، وإىل املَذاهب  الَوثيقة املستخَرَجة من األحَ 

  .الرَّجيحة  الُعلماء وأرابُب األلباب   الصَّحيحة، اليت يعَجُز عن َحل  ها فحولُ 
قال النَّووي وغريه _ واللفظ للنَّووي يف )شرح البخاري( _: اعَلْم أنَّ الُبخاري رمحه هللا كان  

  .ابلغاية  املرضيَّة من التمك ن يف أنواع  الُعلوم
 ، ربه فيها، وقد قدَّمنا عن واستنباُط اللَّطائف  منه، فال يكاُد أحٌد يُقاقال: وأمَّا دقائُق احلديث 

اَلم األعالم من ُشيوخه وغريهم ما يدل ك على هذا، وإذا نظْرَت يف كتابه ، جزْمَت بذلك أع
، بل مراُدُه  ، وتكثرُي املتون  بال َشك، مثَّ ليس مقُصوُدُه هبذا الكتاب االقتصاُر على احلديث 

، والز هد واآلدمنها، واالستدالل ألبواٍب أرَاَدها من األُصول   االستنباط ،  والُفروع  اب  واألمثال 
  .وغري ها من الُفنون

، واقَتَصر على قوله  فيه: ُفالٌن   وهلذا املعىن أخَلى كثرياً من األبَواب  عن إسَناد  احلديث 
  .الصَّحايب عن النَّيب )، أو فيه حديث فالن، وحنو ذلك 

، وهَذان أوَّل اإلسَناد واحداً فأكثرذكُر منَت احلديث  بَغري إسناٍد، وقد حيذُف من وقد ي
ا يفعُل هذا ألنَّه أراَد االحتَجاَج للَمسألة  الَّيت ترَجَم هلا، واستغىَن   النَّوعان يسمَّيان تعليقاً، وإمنَّ

، أو عن إسَناد ه  ومتنه ، وأشاَر إليه لكون ه     .َمعلوماً عن ذكر  إسناد احلديث 
ا اقتَصَر يف بعض  األبَواب عليها،  ًة من الُقرآن العزيز، ورمبَّ وذَكَر يف تراجم  األبواب آايٍت كثري 

  .فال يذكُر معها شيئاً أصالً 
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وذكَر أيضاً يف تراجم  األبواب  أشياَء كثريًة جدًّا من فتاَوى الصَّحابة والتَّابعني فَمن بعدُهم، 
  .رانوهذا ُيصر  ح لك مبا ذَك

يف مواضَع كثرية الئقٍة به،  حْجَر يف إعاَدة  احلد يث   وإذا عرفَت أنَّ مقُصوده ما ذكرانُه، فال
وقد أطَبق الُعلماء من الفقهاء  وغريهم على مثل هذا، فيحَتج ون ابحلد يث  الواحد  يف أبواب  

  .كثريٍة خمتل فٍة، انتهى
َتاب  ضم  ابٍب مل يُذكر فيه حديث إىل حديٍث وقال القسَطالين: وقد وَقَع يف بعض ُنَسخ الك

بعُضهم، لكن أزاَل اإلشَكال احلَافظ أبو ذرٍ  اهلروي مبا رواُه عن   يذكْر فيه ابب، فاستشكَلهُ مل
ي _ ابملوحدة واجليم _ يف كتابه   احلافظ  أيب إسحاق املستملي ممَّا ذكره أبو الوليد الَباج 

ْبري،  خُت كتاَب الُبخاري من أصله الذي كان عند الف رَ )أمساء رجال البخاري(، قال: استنس 
، وأشياَء مبيَّضة، منها تراجم مل يثبت بعدها شيئاً، وأحاديث مل ُيرتَجم هلا،  فرأيُت أشياء مل تتمَّ 

  .فأَضفنا بعَض ذلك إىل بعضٍ 
وأيب  قال الباجي: ومما يدل  على صحَّة ذلك: أنَّ رواية السَّرخسي واملستملي والكشميهين،

م انتَسُخوها َزيد املروزي خُمتلفٌة ابلتَّقدمي والتَّ  ا ذلك حبسب   أخري، مع أهنَّ من أصٍل واحٍد، وإمنَّ
ما قد رَأى كلٌّ منُهم فيما كان يف طُرٍَّة أو رُْقعٍة مضافٍة أنه من َموضٍع، فأضاَفها إليه، ويبني    

  .بينها أحاديثذلك أنَّك جت ُد ترمجَتني أو أكثر من ذلك مت  صلًة ليس 
حسنٌة يُ ْفزُع إليها حيث يتَعسَّر )املقدمة( _: وهذه قَاعدٌة  قال احلافظ ابُن حجر _ يعين: يف

، وهي َمواضُع قليلة، انتهى  مجة واحلد يث    .اجلمُع بني الرتَّ
ي فيه نظٌر من حيُث إنَّ الكَتاَب قُرئ على ُمؤل  فه، وال ريَب أنَّه مل ي قرأ  وهذا الذي قاله الباج 

  .َر صفتَ َها، انتهى كالم القْسَطالينواية، ال ابملسودة اليت ذكعليه إال ُمرتَّباً ُمبوابً، فالعربُة ابلر   
  .وأقوُل: قرَاءته على ُمؤل  فه ال يَلزُمه ما ذكر، فتدبر

وقال احلافظ يف )املقدمة(: مثَّ ظهَر يل أنَّ الُبخاري مع ذلَك فيما يُورده من َتراجم األبواب، 
، وواَفق شرطُه، أور إن وجَد َحديثاً يُناسب ذلك الباب، ولو على وج يغة  ٍه خفيٍ  دُه فيه ابلص  

ثنا، وما قاَم َمقام ذلَك، والع نعنة بشرط ها  اليت َجعلها ُمصطلحة ملوضوع كَتابه ، وهي: حدَّ
  .عنده

يغة  وإن مل جيْد فيه إالَّ حديثاً ال يُوافق شرطَُه، مع صالحيَّته للُحجَّة، كتبُه يف الَباب ُمغايرًا للص  
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 أورَد التَّعال يق. وإن مل جيْد فيه َحديثاً صحيحاً، ال ا ما هَو من شرط ه ، ومن مثَّ اليت يسوُق هب
ا يستأنُس به، ويقد  مه قوٌم على القياس، استعمل  على شرطه ، وال على شرط َغريه، وكان ممَّ 

هُد لفظ ذلك احلديث، أو معناه ترمجة ابب، مثَّ أورد يف ذلَك إمَّا آيًة من كتاب هللا تعاىل تش 
موم ما دلَّ عليه ذلك اخلرب، وعلى هذا فاألحاديُث اليت فيه ثالثُة  له، أو حديثاً يؤي  د عُ 

  .أقسام، انتهى
مجة الواقعَة فيه تكوُن  مثَّ قال القسْ  َطالين تبعاً ملا يف )املقدمة( للحافظ ابن  حجر: مثَّ إنَّ الرتَّ

  .ظاه رًة وخفيَّةً 
مجة   دها يف ضمن َها، وفائدهتا اإلعالُم مبا ورَد يف  دالًَّة ابملطابقة  ملا يُور فالظَّاهرة: أن تكوَن الرتَّ

؛ كأنَّه يقوُل: هذا الباُب الَّذي فيه كيَت ذلك الباب، من غري اعتباٍر ملقَدار  تلك الفائدة  
ه ، أو مبعناهُ  مجة بلفظ  املرتجم له، أو ببعض    .وكيَت، وقد تكون الرتَّ

مجة حُمتمالً  وقد أييت من ذلك ما يكونُ  ألكثَر من َمعىن واحد، فيعني   أحَد  يف لفظ الرتَّ
س ذلك؛ أبن يكوَن االحتَمال يف  االحتَمالني  مبا يذكرُه حتَتها من احلديث، وقد يُوجد فيه عك

، انئبٌة مناَب قول  الفقيه   مجُة هنا بياٌن لتأويل  ذلَك احلديث  مجة، والرتَّ ، والتَّعيني يف الرتَّ احلديث 
لعام   اخُلصوُص، أو هبذا احلديث  اخلاص   الُعموُم؛ إشعاراً ابلقياس  اًل: املرَاُد هبذا احلديث امث

أنَّ ذلك اخلاص املراد به ما هو أعم؛ ممَّا يدل  عليه ظاهرُُه ابلطَّريق  لوُجود العلَّة اجلامعة، أو
، وكذا يف شر األعلى، أو األدىن، وأييت يف املطَلق  واملقيَّدنظرُي ما ذُكر يف ا ح لعام   واخلاص  

، وهذا املوضُع هو ُمعَظم ما  ، وأتو يل  الظَّاهر، وتفصيل  اجملَمل  ، وتفسري  الغام ض  املشك ل 
يشكُل من تراجم  الُبخاري، ولذا اشتهر من قول  مجٍع من الُفَضالء: فقُه الُبخاري يف َترامجه،  

القصد  الذي   يف الباب  ظاهر املعىن يف وأكثر ما يفعُل ذلك إذا مل جيْد حديثاً على شرطه  
يذ  األذَهان  يف إظهار   مضَمر ه،   ُيرتَجم له، وُيستنبُط الفقُه منه، وقد يفعُل ذلك لغرض  تشح 

ر لذلَك يف موضٍع  واستخرَاج  خبيئه ، وكثرياً ما يفعُل هذا األخرَي؛ حيث يذكُر احلديَث املَفس  
راً، فكأنَّ    .رَّمز واإلشارة  إليه ُه حييُل عليه، ويُوم ئ ابلآَخر متقد  ماً أو متأخ  

كذا؟ وحنو   وكثرياً ما ُيرتجم بلفظ  االستفهام؛ كقوله: ابب: هل يكون كذا؟ أو: من قال
ذلك، وهذا حيُث ال يتَّجه له اجلْزُم أبحد  االحتَمالني ، وغرُضه بياُن هل ثبت ذلك احلُكم، أو  

، ومرا اته  أو نفيه ، أو أنَّه حمتمٌل هلما،  ُده ما يتفسَّر بعُد من إثبَ مل يثبْت؟ فُيرتجم على احلكم 
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ا كاَن أحد احملَتَملني أظَهر، وغرُضه أن يُبقي للنَّ  اظر جمااًل، وينب  ه على أنَّ هناك احت مااًل،  ورمبَّ
  الل  به.أو َتعارضاً يُوجب التَّوق فحيث يعتقُد أنَّ فيه إمجاالً، أو يكون املدرك خُمتلفاً يف االستد

بلفٍظ ظاهرُه قليل اجلَْدوى، لكنَّه إذا حتقَّقه املتأم  ل أجَدى؛ كقوله: ابب قول وكثرياً ما ُيرتجم 
  .ينا؛ فإنَّه أشاَر به إىل الرَّد   على من كرَه ذلك الرجل: ما صلَّ 

 استياك   وكثرياً ما ُيرتجم أبمٍر خيتص  ببعض  الوقَائع  ال يظهُر يف ابد ئ الرَّأي؛ كقوله: اببُ 
عيَّته؛ فإنَّه ملَّا كاَن االستَياُك قد يظن  أنَّه من أفَعال  املْهَنة، فلعلَُّه يظن  أنَّ اإلمام  حبضَرة  ر 

إخفاَءه أوىَل؛ ُمراعاًة للمروءة ، فلمَّا وقَع يف احلديث أنَّه صلى هللا عليه وسلم استاَك حبضَرة  
  .على ذلك ابُن دقيق العيد ب، ال من الباب اآلخر، نبَّه النَّاس، دلَّ على أنَّه من ابب التَّطي  

  .ل  املثالقال احلافظ ابُن حجر: ومل أَر هذا يف الُبخاري، فكأنَّه ذكره على سبي
وكثرياً ما ُيرتجم بلفظ يُومئ إىل معىن حديٍث مل يصحَّ على شرط ه ، أو أييت  بلفظ  احلديث 

يُؤدي معناه أبمٍر ظاهٍر، واترًة  مجة، ويُورد يف الباب ما الذي مل يصحَّ على شرطه  صرحياً يف الرتَّ 
، من ذلك قوله: ابُب األُمراء من قُريش، وهذا لفُظ ح ديٍث يُروى عن عليٍ  رضي أبمٍر خفيٍ 

  .هللا عنه، وليَس على شرطه ، وأورد فيه َحديث:)ال يَزاُل واٍل من قريٍش(
مجة الَّ  ا اكَتفى أحياانً بلفظ الرتَّ لى شرطه ، وأوَرَد معها أثراً أو  يت هي لفظ حديٍث مل يصحَّ عورمبَّ

  .آيًة، فكأنَُّه يقول: مل يصحَّ يف الباب  شيٌء على شرط ي 
د  الدَّقيقة  اعتَقَد َمن مل ميعن  النَّظَر أنَّه تَ َرك الكَتاَب بال تبييٍض،وللغَ    ْفلة عن هذ ه  املقاص 

ُل أنَّ ترامَجُه حريََّ   .انتهى ُقوَل واألبَصاَر، وكيف ال تفوز هبذه   ت  األفَكاَر، وأدهَشت  العواحلاص 
 عليه وسلم وم نرَبه، أو بني َزمزم املنقَبة، وقد بيَّضها _كما تقدم_ بني قرب  النَّيب صلى هللا

َقام، وكان يصل  ي لكل   ترمجٍة رَكعتني
َ
  .وامل

ا بلغْت ترامج ُ  ه  احَلْظوة ه هذه املرتَبة، وفاَزْت هبذ وعبارة )املقدمة( للحافظ ابن حجر: وإمنَّ
 بسبٍب عظيٍم أوجَب عظمها، وهو ما رواه أبو أمحد بن عدي عن عبد القد وس بن مهام قال:

ًة من املشايخ يقولون: حوَّل الُبخاري تراجَم جامعه _ يعين: بيََّضها _ بني قرب   مسعت عدَّ
رْع اآلن يف الكالم  لكل   ترمجٍة ركعتني ، ولنش  النَّيب صلى هللا عليه وسلم ومنرب ه ، وكان يصل  ي

اَض شابٍ  غرٍ  على عليها ونُبني   ما خفَي على بعض  من مل مُيعن النَّظَر فاعرَتَض عليه  اعرت َ 
شيٍخ جمر  ٍب أو ُمكتهٍل، إىل آخر  ما أطَاَل به مما تقدَّم بعُضه آنفاً، وسيأيت بعٌض آخر،  
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  :وهلل در  القائل. فراجعه
  ُرُموز  َما أَْبَداُه يف  األَبْ َواب  م ْن َأْسرَار  ْعَيا ُفُحوَل الع ْلم  َحل  أَ 

َا جَ  نُه مب  ُلوا إ ىَل اأَلمثَار   فَاُزوا م ن اأَلورَاق  م  َها َومَل َيص  ن ْ  َنوا م 
َتاُمُه وُعرَاه َما ُحلَّْت م َن األْزرَار    َما زَاَل ب ْكراً مَل يُ َفضَّ خ 

 َبْت َعَلى اأَلْكَواب  َكاأَلْسَتار   انيه  اليت  أَْورَاُقها َضر حَجَبْت َمعَ 
نهُ   الع ْلُم كاأَلهنَار    م ْن ُكل   اَبٍب حنْيَ يُ ْفَتُح بَ ْعُضُه يَ ْنهاُر م 

ْثَل الب َحار  ل َمْنَشأ  اأَلْمطَار    اَل َغْرَو إْن أَْمَسى الُبَخار ي ل ْلَورى م 
 أَلْذقَان  واأَلْكَوار   إْذ بََدى َخر وا َعَلى اَخَضَعْت َلُه األَقْ رَاُن فيه  

ون ألَف رُجٍل، وأنَّه  تكميل: قدَّمنا أنَّ )صحيح البخاري( أَخذه عنه كما قاَل الف َرْبري: تسع
قال: مل يبَق أحٌد يرويه  عنه غريي، لكن اعرتَض أبنَّه بقَي بعده أبو طلحَة منصور البَ ْزَدوي،  

  .ام ل يوكذا القاض ي ُحسني احمل
  .ابن َحجٍر أبنَّه أطلَق ذلك حبسب  ما ظنَّه، انتهى وأجاَب عنه احلافظُ 

ي: ابلن  سبة لبلده ، فتأمَّل، وهؤالء الثَّالثة من أجل   من وحيتمُل أنَّه أراَد مل يبَق أحد... إخل؛ أ
ا مسَع    أَخَذ )الصَّحيح( عن الُبخاري ومسَعُه منه، لكن احملاملي فاَته منه مساُع أشياءَ  كثرية، وإمنَّ

  .غداَد آخر قدمٍة قد َمها الُبخاري جمالَس ال مجيعه، كما غلَط بعُضهم يف ذلك منه بب
أيضاً منه إبراهيُم بن َمْعق ل النَّسفي وفاَتُه مساُع قطعٍة من آخره  رواها   ومن أجل   من مسَعه

  .ابإلجازة، ومن أَجل  هم محَّاد بن شاكر لكن له فيه فوٌت أيضاً 
من طريق  مجاعاٍت كثريين بي َّنَّاهم يف )الفيض اجلاري بشرح صحيح   وقد اتَّصلْت رواايهُتم لنا

  .البخاري(
طبة شرحه املذكور املشهور: وقد اعتىَن احلافظ شرف الدين أبو احلسن وقال القسطالين يف خُ 

يين احلنبلي علي بن حمد  ث الشام تقي الدين حممد بن أيب احلسني أمحد بن عبد هللا اليون
امع الصحيح(، فقابل أصله على أصٍل مسموٍع على احلافظ أيب ذرٍ  بضبط رواايت )اجل

، فلذا عوَّل  اهلروي، وعلى أصٍل مسموٍع على األ صيلي، وعلى أصٍل مسموٍع على أيب الوقت 
بن    الناس عليه يف رواايت اجلامع املذكور، وكانت املقابلة بقراءة احلافظ أيب سعيد عبد  الكرمي

ين حبضرة سيبويه زمانه اإلمام حممد مجال الدين بن مالك النحوي  حممد بن منصور السَّمعا
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ئة، مع حضور أصل مساع احلافظ أيب حممد بدمشق الشام، سنة ست وسبعني وسبع م
املقدسي وقف الس َميَساطي، وكان ابن مالك عند املقابلة إذا تراءى له لفٌظ أنه خمالف يف  

كذلك؟ فإن أجاب أبهنا كذلك، أخذ ابُن مالك يف يقول لليونيين: هل الرواية   الظاهر للعربية
تاابً مسَّاه: )التوضيح لشواهد الصحيح(.  توجيهها على وفق  القواعد العربية، ولذا وضع عليه ك

قال: ولقد وقفُت على فُروٍع ُمَقابلٍة على هذا األصل، فرأيت من أجلها الَفرْع املنسوب  
زويل قال: وقد جعل اليونيين عالمات ملن لدين حممد بن أمحد املزي الغللمحد  ث مشس ا

عساكر الدمشقي )ش(، وأيب  ذكر، فعالمة أيب ذرٍ  اهلروي هكذا )ه(، واألصيلي )ص( وابن
  .الوقت )ط(، وملشايخ أيب ذرٍ  الثالثة )ح( للحموي، )ست( للمستملي، )ه   ( للكشمهيين

لنسخة اليت قرأها احلافظ عبد  ذلك ابحلمرة، فهو اثبٌت يف امث قال القسطالين: فما كان من 
وهي )عط، ق، ج،   الغين املقدسي على احلافظ أيب عبد هللا األراتحي، وله عالماٌت أخرى،

: مل أجد ما يدل عليها، ولعل اجليم للجرجاين، والعني البن قال القسطالين  .صع(
اجملتمع، فلعل  تقدم إذا كان منفرداً، فأما السمعاين، والقاف أليب الوقت؛ أي: والباقي ملن  

  .)عط( البن السمعاين وأيب الوقت، و)صع( لألصيلي وابن السمعاين، فتدبر
)حه       ( هكذا، أو املستملي واحلموي   مث قال: فإن اجتمع ابن محويه والكشمهيين فرقمهما

ه، ص، ش، ط(، وما سقط  فرقمهما )حس     (، وإن اتَّفق األربعة الذين رووا عنهم فرقمهم )
ربعة زاد معها )ال(، وما سقط عند البعض أسقط رقمه من غري )ال( وأثبت رقم عند األ

ال( وفوقها )صح(، وإن وافق الباقيني، وما صحَّ عنده، وخالف مشايخ أيب ذرٍ  رقم عليها )
  .أحد مشاخيه وضَعه فوقه، انتهى ملخصاً مع زايدة

زايل واليونيين أخذ عنه مجاعة منهم  .احلافظ الذَّهيب والرب 

ويف هذا القدر  كفايٌة، فإنَّ استيفاَء ترمجته  كصحيحه حتَتاُج إىل مزيد  تطويٍل، فاهلل سبحانه  
ه األجَر اجلز  يَل، وجيعل مقرَّان يف جنَّات النَّعيم من غري سابقة  عذاب وتعاىل مينحَنا وإايَّ

والصَّالة والسَّالم ، واحلمُد هلل رب العاملني، اجلحيم، ويفعُل مثل ذلك أبصد قَائنا واملؤمنني
 . على نبي  نا حممد الصَّاد ق األمني، وعلى آله وصحبه  وسائر املسلمني أمجعني 
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 1شذرات الذهب في أخبار من ذهب  -58

  ـ( 1089 ت بد احل      محد    حممد ا   ال ما  احلنب   )

بن إمساعيل بن  اإلسالم، أبو عبد هللا حممد  وفيها ليلة عيد الفطر، اإلمام، حربقال رمحه هللا: 
إبراهيم بن املغرية بن بردزهبالبخاري  موىل اجلعفيني، صاحب »الصحيح« والتصانيف. ولد  

سنة عشر ومائتني، فسمع مكي بن إبراهيم، وأاب عاصم  سنة أربع وتسعني ومائة، وارحتل 
  وعية العلم، يتوقد ذكاء، وملالن بيل، وأمحد بن حنبل، وخالئق عدهتم ألف شيخ، وكان من أ

 خيلف بعده مثله. قاله يف »العرب«. 
وقال احلافظ عبد الغين يف كتابه »الكمال« ما ملخصه: حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن 

ردزبة، يكىن أاب عبد هللا، وبردزبة جموسي مات عليها، واملغرية أسلم على يدي ميان  املغرية بن ب
بن جعفر بن ميان، وهذا هو اإلمام  هو أبو جد عبد هللا بن حممد البخاري وايل خبارى، وميان 

أبو عبد هللا اجلعفي موالهم البخاري صاحب »الصحيح« إمام هذا الشأن، واملقتدى به فيه،  
ى كتابه بني أهل اإلسالم. رحل يف طلب العلم إىل سائر حمدثي األمصار، وكتب  واملعو ل عل 

 ها، وابحلجاز، والشام، ومصر. خبراسان، واجلبال، ومدن العراق كل 
 قال ابن وض اح، ومكي بن خلف: مسعنا حممد بن إمساعيل يقول:

 وعمل. كتبت عن ألف نفر من العلماء وزايدة ومل أكتب إال  عم ن قال: اإلميان قول
وعن أيب إسحاق الرحياين، أن البخاري كان يقول: صنفت »كتاب الصحيح« بست عشرة 

 وبني هللا تعاىل. حديث وجعلته حجة فيما بيين  سنة خرجته من ستمائة ألف
وقال حممد بن سليمان بن فارس: مسعت أاب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري يقول: رأيت 

، كأين واقف بني يديه وبيدي مروحة أذب  عنه، فسألت بعض الن يب ، صلى هللا عليه وسلم
 على إخراج »الصحيح« . املعربين فقال: إنك تذب  عنه الكذب، فهو الذي محلين 

 
 255-252/ 3شذرات الذهب يف أخبار من ذهب    1

 حققه: حممود األرانؤوط 
 خرج أحاديثه: عبد القادر األرانؤوط 

 بريوت   -الناشر: دار ابن كثري، دمشق 
 م   1986 -ه    1406الطبعة: األوىل، 

 



704 
 

بو حامد أمحد بن محدون األعمشي: مسعت مسلم بن احلج اج يقول حملمد بن إمساعيل وقال أ
نيا مثلك.البخاري: ال يعيبك إال  حاسد، وأشهد أن ليس يف   الد 

وقال أمحد بن محدون األعمشي: رأيت حممد بن إمساعيل يف جنازة أيب عثمان سعيد بن 
ل احلديث، ومير فيه حممد بن إمساعيل  يسأله عن األسامي والكىن وعلمروان وحممد بن حيىي 

 [ . 1مثل السهم، كأنه يقرأ: ُقْل ُهَو هللا َأَحٌد  ]اإلخالص:  
حنبل: مسعت أيب يقول: ما أخرجت خراسان مثل حممد بن   وقال عبد هللا بن أمحد بن

 إمساعيل البخاري.
ب فربري أنه كان يقول: مسع كتاوروى أبو إسحاق املستملي، عن حممد بن يوسف ال 

 »الصحيح« من حممد بن إمساعيل تسعون ألف رجل، وما بقي أحد يروي عنه غريي. 
« إال  ما صح ، وتركت من الصحاح وقال حممد بن إمساعيل: ما أدخلت يف كتايب »اجلامع 

 حلال الطول. 
 وقال النسائي : ما يف هذه الكتب كلها أجود من كتاب حممد بن إمساعيل.

 بن إمساعيل البخاري يقول:قال بكر بن منري: مسعت حممد و 
 أرجو أن ألقى هللا عز  وجل وال حياسبين أين اغتبت أحدا.

لن يب ، صلى هللا عليه وسلم، يف النوم ومعه مجاعة  وقال عبد الواحد بن آدم الطواويسي: رأيت ا
ما يوقفك اي  من أصحابه وهو واقف يف موضع ذكره، فسلمت عليه، فرد السالم، فقلت:

: »أنتظر حمم د بن إمساعيل البخاري« فلما كان بعد أايم بلغين موته، فنظران  رسول هللا؟ قال
 هللا عليه وسلم، فيها.  فإذا هو قد مات يف الساعة اليت رأيت الن يب ، صلى

قرية من  -وقال عبد القدوس بن عبد اجلبار السمرقندي: جاء حممد بن إمساعيل إىل خرتنك 
ابء فنزل عليهم، قال: فسمعته ليلة من الليايل وقد وكان له أقر  -قند على فرسخنيقرى مسر 

 فرغ من صالة الليل يدعو ويقول:
إليك. قال: فما مت الشهر حىت  قبضه هللا   اللهم قد ضاقت علي  األرض مبا رحبت فاقبضين

 عز وجل، وقربه خبرتنك.
بع  رة ليلة خلت من شوال، سنة أر ولد البخاري  يوم اجلمعة بعد صالة اجلمعة لثالث عش 

وتسعني ومائة، وتويف ليلة السبت عند صالة العشاء ليلة الفطر، ودفن يوم الفطر بعد صالة  
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ئتني، وعاش اثنتني وستني سنة إال ثالثة عشر يوما. الظهر لغرة شوال سنة ست ومخسني وما
 انتهى ما خلصته من »الكمال« .

تابه، حىت  لو حلف  : أمجع الن اس على صحة ك-كرهبعد اإلطناب يف ذ  -وقال ابن األهدل 
حالف بطالق زوجته ما يف »صحيح البخاري« حديث مسند إىل رسول هللا صلى هللا عليه  

ما نقله، ما حكم بطالق زوجته، نقل ذلك غري واحد من وسلم، إال  وهو صحيح عنه ك
 الفقهاء وقر روه.

له وصليت  يح حديثا إال  وقد اغتسلت قبونقل الفربري  عنه قال: ما وضعت يف كتايب الصح
 ركعتني. انتهى. 

 

 1سبل السالم -59

  ـ( 1182 تحممد     مسا       صالح    حممد  ال ن اين  ) 
القدوة يف هذا الشأن أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري، مولده يف البخاري هو اإلمام 

على بعض مشاخيه غلطا وهو شوال سنة أربع وتسعني ومائة، طلب هذا الشأن صغريا. ورد 
إحدى عشرة سنة فأصلح كتابه من حفظه. مسع احلديث ببلدة خبارى مث رحل إىل عدة يف 

من زهاء ستمائة ألف حديث، ألفه مبكة وقال: ما  أماكن، ومسع الكثري، وألف الصحيح منه 
ألف حديث صحيح، ومائيت ألف حديث غري  أدخلت فيه إال صحيحا، وأحفظ مائة

رح، وقد أفردت ترمجته ابلتأليف، وذكر املصنف  ذكر أتويل هذه العدة يف الش  صحيح، وقد
وقت العشاء ليلة  منها شطرا صاحلا يف مقدمة فتح الباري، وكانت وفاته بقرية " مسرقند " 

السبت ليلة عيد الفطر، سنة ست ومخسني ومائتني، عن اثنتني وستني سنة إال ثالثة عشر 
 يوما ومل خيلف ولدا. 

 
 الناشر: دار احلديث   -16-1/15لسالم  سبل ا  1
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 1ألوطار نيل ا -60

  ـ( 1250    بد هللا الشوكاين )املتوىف:   حممد           حممد
البخاري حافظ اإلسالم وإمام أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي 

أئمته األعالم. ولد ليلة اجلمعة ثالث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعني ومائة، 
ن وستون سنة إال ثالثة عشر يوما،  ومخسني ومائتني وعمره اثنتا   وتويف ليلة الفطر سنة ست

راسان واجلبال  ومل يعقب ولدا ذكرا. رحل يف طلب العلم إىل مجيع حمدثي األمصار وكتب خب
 .والعراق واحلجاز والشام ومصر

وأخذ احلديث عن مجاعة من احلفاظ منهم مكي بن إبراهيم البلخي، وعبدان بن عثمان  
عاصم الشيباين. وحممد بن عبد هللا األنصاري،   د هللا بن موسى العبسي، وأبواملروزي، وعب

بن املديين، وأمحد بن حنبل،  وحممد بن يوسف الفراييب، وأبو نعيم الفضل بن دكني، وعلي 
وحيىي بن معني، وإمساعيل بن أيب أويس املدين، وغري هؤالء من األئمة. وأخذ احلديث عنه  

رجل فما بقي أحد يروي عنه  مسع كتاب البخاري تسعون ألف خلق كثري قال الفربري: 
 .غريي

حديثا  قال البخاري: خرجت كتاب الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث وما وضعت فيه 
 إال وصليت ركعتني. وله وقائع وامتحاانت وجمرايت مبسوطة يف املطوالت من ترامجه. 

 

 2التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول   -61

 ( 1307 ت  البخاري ال  نو   )حممد صد ق خا     ح        
إبراهيم بن املغرية بن األحنف،  أبو عبد هللا، حممد بن أيب احلسن، إمساعيل بن قال رمحه هللا: 

 اجلعفي ابلوالء، البخاري.
احلافظ اإلمام يف علم احلديث، صاحب "اجلامع الصحيح"، و"التاريخ"رحل يف طلب 

 
 حتقيق: حممد صبحي حسن احلالق  -121-120/ 1طانيل األو   1

 الناشر: دار ابن اجلوزي،. الطبعة: األوىل 
 93الكتاب: التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول ص    2

 م   ٢٠٠٧  -  ه    ١٤٢٨الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر. الطبعة: األوىل،  
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ن واجلبال، ومدن العراق واحلجاز والشام حمدثي األمصار، وكتب خبراسا احلديث إىل أكثر
له، وشهدوا بتفرده يف علم الرواية  ومصر، وقدم بغداد، واجتمع إليه أهلها، واعرتفوا بفض

 والدراية. 
حكى أبو عبد هللا احلميدي يف كتاب "جذوة املقتبس"، واخلطيب يف "اتريخ بغداد": أن  

معوا، وعمدوا إىل مئة حديث، فقلبوا ، مسع به أصحاب احلديث، فاجتالبخاري ملا قدم بغداد
ودفعوا إىل عشرة أنفس إىل كل  متوهنا وأسانيدها، وجعلوا منت هذا اإلسناد إلسناد آخر، 

رجل عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضروا اجمللس: أن يلقوا ذلك على البخاري، وأخذوا 
ل خراسان  حاب احلديث من الغرابء من أه املوعد للمجلس، فحضر اجمللس مجاعة من أص

ه عن وغريها من البغداديني، فلما اطمئن اجمللس أبهله، انتدب إليه واحد من العشرة، فسأل
حديث من تلك األحاديث، فقال البخاري: ال أعرفه، فسأله عن آخر، فقال: ال أعرفه، فما  

 قول: ال أعرفه.زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حىت فرغ من عشرته، والبخاري ي
ممن حضر اجمللس يلتفت بعضهم إىل بعض؛ ويقولون: الرجل فهم، ومن كان   فكان الفقهاء

 البخاري ابلعجز والتقصري وقلة الفهم.منهم ضد ذلك، يقضي على 
مث انتدب رجل آخر من العشرة، فسأله من تلك األحاديث املقلوبة، فقال البخاري: ال  

واحدا بعد واحد حىت فرغ من   ال أعرفه، فلم يزل يلقي عليهأعرفه، فسأله عن اآلخر، فقال: 
 عشرته، والبخاري يقول: ال أعرفه.

متام العشرة حىت فرغوا كلهم من األحاديث املقلوبة، والبخاري ال  مث انتدب الثالث والرابع إىل 
 يزيدهم على قوله: ال أعرفه.

،  ل: أما حديثك األول، فهو كذافلما علم البخاري أهنم فرغوا، التفت إىل األول منهم، فقا
وحديثك الثاين فهو كذا، والثالث والرابع على الوالء حىت أتىعلى متام العشرة، فرد كل منت 

إىل إسناده، وكل إسناد إىل متنه، وفعل ابآلخرين كذلك، ورد متون األحاديث إىل أسانيدها،  
، فضل، وكان ابن صاعد إذا ذكرهوأسانيدها إىل متوهنا، فأقر له الناس ابحلفظ، وأذعنوا له ابل

 يقول: الكبش النطاح.
حديثا إال  ونقل عنه حممد بن يوسف الفربري أنه قال: ما وضعت يف كتايب "الصحيح" 
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اغتسلت قبل ذلك، وصليت ركعتني. وعنه أنه قال: صنفت كتايب "الصحيح" لست عشرة 
 . سنة، خرجته من ست مئة ألف حديث، وجعلته حجة فيما بيين وبني هللا

البخاري" تسعون ألف رجل، فما بقي أحد يروي عنه غريي،   وقال الفربري: مسع "صحيح
 وروى عنه أبو عيسى الرتمذي. 

. وقال ١٩٤دته يوم اجلمعة، بعد الصالة لثالث عشرة ليلة خلت من شوال سنة وكانت وال
من الشهر أبو يعلى اخلليلي يف كتاب "اإلرشاد": إن والدته كانت الثنيت عشرة ليلة خلت 

 املذكور. 
ة السبت بعد صالة العشاء، وكانت ليلة عيد الفطر، ودفن يوم الفطر بعد صالة  وتويف ليل 

 . -رمحه هللا تعاىل  -رتنك  خب ٢٥٦الظهر سنة 
وكان خالد بن أمحد بن خالد الذهلي أمري خراسان قد أخرجه من خبارى إىل خرتنك، مث  

مد اخلليفة، فمات  املوفق بن املتوكل أخو املعتحج خالد املذكور، فوصل إىل بغداد، فحبسه 
 يف حبسه. 

 وكان البخاري حنيف اجلسم، ال ابلطويل وال ابلقصري.
بة إىل خبارى، وهي من أعظم مدن ما وراء النهر، بينها وبني مسرقند مسافة والبخاري: نس 

 مثانية أايم.
وايل خراسان، وكان له  وخرتنك: قرية من قرى مسرقند، ونسبته إىل سعيد بن جعفر اجلعفي، 

 رضي هللا عنه  -الوالء، فنسبوا إليه عليهم 
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 1حياة البخاري   -62

 ( 1332ت) حممد س  د    قاسمال امس  مجال الد   حممد    
ري الظ لم،  ،بسم هللا الرمحن الرحيمقال رمحه هللا:  م ن املعلوم أنَّ أعظَم أثٍر حمى من الكون َدايج 

هو أثر دعوة نبينا حممٍَّد عليه الصالة  م، وأانم يف أمانه األانم، وأانر لألُمم السَّبيل اأَلمَ 
هَش العامل أبايته الُكرب، وكيف ال ؟ وقد بذَل والسالم، فقد ظهَر له يف الكون ما ظهر، وأد

م ن القوَّة واجلهاد إلخراج النَّاس من الظ لمات  إىل الن ور، ما عرفته األُمم يف أحناء املعمور، فلم 
فيه سعادة الدَّارين إالَّ وبَ لََّغُه، وَصدَع به، وقاوم حمادي  ه، وأرشد   صلوات هللا عليه أمرًا ممَّايدْع 

مسك بسببه، حىتَّ ظهر احلق  وعال سلطانُه، ومشخْت مكانُته ورسخ مكانه، ولذا كان  إىل الت
ة يسرية أهُل اجلزيرة من أعظم معجزات هذا النَّيب    املعظم صلى هللا عليه وسلم أْن أصبح يف مدَّ 

َقاَلَء  ة _ بعد أْن طال أََمُد تقاليدهم العمياء وضالالهتم اجلاهلية _ علماء ُحنَ َفاَء، عُ العربي
ياَسة   .ُحَكَماَء، أُويل علم وك َياسة، وتقوى وس 

بني ، وَكْسر  قيود  اجلَبَ 
ُ
ابرة   فنهضت أنفُسهم إىل نشر  لواء  الد  ين، والدَّعوة إىل سبيل احلق   امل

وإطالق  الَعَنان للعقل يف النَّظر واالعتبار، فساسوا بتلك احلكمة  الباهرة   وتقاليد  األْحَبار، 
م األطراَف املتنائيةَ والعل  تباينة، وبلغ نوُر عدهلم وعرفاهن 

ُ
  .م  اجلم   األُمَم امل

ىل األلباب والعلم، والسَّعُي إوملَّا كان ركُن اهلَدي الن ََّبوي الدَّعوَة إىل العلم والت َّْنويه أبُويل 
ف اهل مَُّة إىل احل ْكَمة والع لم، وأخذ احلكمة من أي   قائٍل للزايدة من العلم، نزعْت ابلسَّل 

َعاب وامتطاء  الُقَنن  واهل َضاب للعلم،  اْ قتناص العلم، وضرب أكباد اإلبل للعلم، واْ رتكاب  الص  
نيا يف   اقتحام جلَُج  البحار للعلم،وَجْوب  الَفَيايف والق َفار، واستسهال   حىتَّ صاروا أئمة الد 

ا أرقى األُ  مم َمَدنيَّة أبهنا مدينًة للعرب وحضارة اإلسالم يف العلم، واعرتفْت من تَ ْزُعُم اآلن أهنَّ
  .العلم

 
 حياة البخاري 1

 1437اتريخ النشر :    -ال املتحدة دار النشر : دار الكم 
 حممد يوسفاناحملقق : عبد الرحيم  .    2الطبعة :   -بلد النشر : دمشق
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أراد يظن  كثرٌي أنَّ العلَم يف الصَّدر األوَّل كان يف الص دور ال يف الس طور، ولعلَّ قائَل ذلك 
يه عن ظهر قلٍب؛ لقلَّة االتكال على اخلط  واحملفوظ وهو حقٌّ، إالَّ  عنايَة أولئك حبفظه ووع

َة على التحقيق كانت ابلص دور والس طور، يَُدل ك على هذا أمُر النَّيب   صلى هللا عليه  أنَّ الع َنايَ 
  ص بكتابة أحاديثه يف الر  ضاوسلم بكتابة القرآن الكرمي، وإ ْذنُُه لعبد هللا بن عمرو بن العا

ت،  وأَرْ  والغضب، وكتابة غريه م ن أصحابه الكرام لكثرٍي من سنته يف ُنُصب  الصَّدقات  ش الد  ايَّ
وإ ْذن ه أَليب شاٍه بكتابة خطبة الوداع يف عرفات، إىل غري ذلك ممَّا هو معلوم ومشهور، نعم  

َطهَّرة ومُجع هو نز 
ُ
يكن ما كتب على  ٌر ابلنسبة إىل احملفوظ، وملكان ما ُكتب من الس نَّة امل

ا نُظم الرتتيب يف عهد التَّاب عني، ملَّا انتشر العلماء يف تنسيق الرتتيب املعهود اآلن، وإمنَّ
األمصار، وظهرت أهُل األهواء والبدع، فكان أوَّل جمموع يف العلم هو ُسنَّة النَّيب   صلى هللا  

من عمر بن عبد العزيز، ومُس  ي   له، وأقضيته، وأحكامه، أبمرٍ عليه وسلم وهديه، وأقواله، وأفعا
حد  ثنيذلك ب   »احلديث«؛ متييزًا له عن القرآن القدمي، و 

ُ
  .«مُس  ي ُحفَّاظه: »امل

قال السيوطي يف التدريب: أمَّا ابتداء تدوين احلديث فإنَّه وقع على رأس املائة يف خالفة عمر  
لم: وَكَتب عمر بن عبد العزيز يح البخاري   « يف أبواب العبن عبد العزيز أبمره، ففي »صح

صلى هللا عليه وسلم فاْكتُ ْبُه؛ فإين  إىل أيب بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول هللا  
فُت ُدروَس العلم وَذهاَب الُعَلماء     .خ 

َبوي، أفاد  قال احلافظ ابن حجر يف »فتح الباري«: ُيستفاد من هذا ابتداء تدوين احلديث الن َّ 
َهاب الز ْهر ي، مثَّ دو  نت الس  أنَّ أوَّل من  َنُن ممزوجًة َدوَّنه أبمر عمر بن عبد العزيز اإلمام ابُن ش 

أبقوال  الصََّحابة وفتاوى التَّابعني وغريهم، وأوَّل َمن مجع ذلك ابن ُجَرْيج مبكة، وابن إْسَحاق  
مَحَّاد بن َسَلمة ابلبصرة،  و سعيد بن َأيب َعُروبَة أو أو مال ك ابملدينة ، والرَّب يع بن َصب يح أ

ط، وَمْعَمر ابليمن، وَجرير بن عبد  وُسْفيان الثَّوري ابلكوفة، واأَلْوزاعي ابلشام، وُهشَ  ْيم بواس 
َباَرك خبُراَسان، وكان هؤالء يف عصر واحٍد فال يُدرَى أي هم سبق، وهؤالء  

ُ
، وابن امل احلميد ابلرَّي  

  .تال املذكورين كثري من أهل عصرهمأثناء املئة الثانية، مثَّ  كانوا يف
وتفنَّن احلفَّاظ يف مجعها، فمنهم َمن رتَّب  وابجلملة فقد استفحل أمُر التأليف يف الس نَّة

  .احلديَث على أمساء الصحابة فخرَّج املسندات واملرفوعات إىل النَّيب   صلى هللا عليه وسلم
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  .وروى فتاويهم وفتاوى التَّابعني معهمها املوقوفات على الصَّحابة ومنهم َمن ضمَّ إلي
  .الفقهومنهم َمن رتَّب احلديث على أبواب 

ومنهم َمن بوَّبه ورت ََّبه ورأى أْن ال ُيسند إالَّ الصحيح، وأن يؤي  ده مبا ينزل عنه معل  ًقا له، وأْن  
نابذ للس نَّ 

ُ
  .ةيُنب  ه على ضعف الضعيف وخطأ الرأي امل

  .َبه وأسند مجيع ما ُروي يف الباب صحيًحاومنهم َمن بوَّبه ورت َّ 
  .رج كل ما ُروي يف الباب صحيًحا أو غريهومنهم َمن بوَّبه ورت ََّبه وأخ 

ومنهم َمن بوَّبه ورت ََّبه واقتصر على أصح   ما روي يف الباب، وأشار إىل بقيَّة َمن رواه عن 
  .ه فقه األئمَّة فيه الصَّحب من طرف آخر، وضمَّ إلي

  .من رت ََّبه على معاجم الشيوخومنهم 
يقضيه انموُس العناية به والتَّسابق إليه، ال سيما  إىل غري ذلك من التَّفنن يف التأليف، الذي  

ويف الصَّدر األوَّل كانت دولة العلم للحديث واآلاثر، ودولة الفخر واجملد حلملته وحفظته 
كثرين من تلقيه، وتط

ُ
ن ُيصبح احلافظ ر ْحَلَة النَّاس من واف البالد لسماعه، حىتَّ كا وامل

أقاصي املعمور، ولذا ُعنيت احلُفَّاظ جبمع احلديث، اآلفاق، وكعبَة الط الب واآلخذين من 
وكثرت التآليف فيه كثرة مدهشة، ما بني جملدات إىل أجزاء صغرية يف ورقات، وتنوَّعت مع 

  .ذلك وجهة حتمل احلديث ومجعه
رًصا على العلم يف  فمنهم َمن كان يتحمل عن كل     راٍو وال يبايل مبا غمز فيه أو ُرمي به ح 

  .طرائف األخبار وغرائب النوادر واآلاثر الوقوف على
  .ومنهم َمن كان يتحرى التلقي عن العدل الث  قة، ويطرح غريه

يف الرتخيص، فيأخذ عن كل   ومنهم من كان يتوسط يف الرجال فال يغلو يف التَّشديد فيهم وال 
  .ن مل جيمعوا على تركهمَ 

من مجع بني الصحيح واحلسن  مث جروا يف مسنداهتم بعد ذلك على مشارهبم، فمنهم  
والضعيف واملنكر، وأحال متييز ذلك على طبقات الرجال املعروفة عند أهلها وما ُصنف يف  

  .تعديلها وجرحها
  .هومنهم من اقتصر على الصحيح وجانب غريَ 
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يف اإلسناد واملعنعن فجعل له حكم االتصال؛ إذا تعاصر املعنعن وهؤالء منهم َمن تساهل 
ه وإن مل يثبت اجتماعهما، إالَّ إْن كان املعنعن مدل  ًسا، وهو ما جرى عليه ومن َعنعن عن
  .اإلمام مسلم

مرَّة واحدة،  تشدَّد فلم حيمل ذلك على االتصال إالَّ إذا أثبت اجتماعهما ولو  ومنهم َمن
، وبه   «[6]إلمام البخاري ، وجرى عليه يف »صحيحه« وصرَّح به يف »اترخيه وهذا ما حناه ا

علم أنَّ اإلمام البخاريَّ أشد احملد  ثني مذهًبا يف قبول احلديث، فال غرو أن لُق  ب أبمري يُ 
يف ابلبخاري    احلديث وأرقاها، فإًذا لزم التعر   يف احلديث، وكان كتابه أصح كتباملؤمنني

  .ة حياته وفلسفته يف احلديث، واجتهاده يف الفقه، وسريته اجلليلةوالتنويه برتمج

  :يف ترمجة اإلمام البخاري   الشروع  -
ال يبالغ املؤ  ل ف إذا قال: إنَّ استيفاء ترمجة اإلمام حيتاج إىل أوقات كثرية، واستقراء مواد 

ُجل ُه، ويكفي من القالدة ما    ما ال يدرك كل ه ال يرتكوفرية، يقل  دوهنا جملٌد ضحٌم، إالَّ أنَّ 
القصيد، وهذا ما نتوخاه يف هذه الورقات، أحاط ابجل ْيد، ومن أبيات القصيدة بيُت 

  .مستعينني بفاطر األرض والسموات 
  :نسب البخاري    -

وحدة وسكون الراء  هو أبو عبد هللا حممَّد بن إمساعيل بن إبراهيم بن بَ ْرد ْزبة، بفتح الباء امل
هذا هو   سر الدَّال املهملة وسكون الزاي املعجمة وفتح الباء املوحدة بعدها هاء،املهملة وك

  .املشهور يف ضبطه، لفظ فارسي معناه الزراع كذا يقوله أهل خبارى
، وأتى   كان »بردزبة« فارسًيا على دين قومه، مثَّ أسلم ولده »املغرية« على يد اليمان اجلُْعفي  

ن أسلم على يده شخص كان والؤه   مبذهب َمن يرى أنَّ مَ خبارى فُنسب إليه والًء، عماًل 
ا قيلله   .له »اجلُْعف ي« لذلك  ، وإمنَّ

  .وأما ولده إبراهيم فلم نقف على شيء م ن أخباره
وأمَّا »إمساعيل« والد البخاري   فكان من رواة احلديث ذكره ابن حبان يف كتاب »الثقات« 

املبارك، وأخرب عند موته أنَّه ال يعلم يف ماله  اد بن زيد ومالك، وصحب ابن روى عن مح
  .ا من شبهةدرمهًا من حرام وال درمهً 
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وملا مات أبوه »إمساعيل« نشأ حممَّد صغريًا يف حجر أم  ه، مثَّ حج مع أم  ه وأخيه أمحد  
  .مبكة جماورًا يطلب العلم _وكان أمحد أسنَّ منه_ مثَّ رجع إىل خبارى فمات هبا، وأقام حممَّد

  :والدته -
« أربع وتسعني 194»ولد يوم اجلمعة بعد الصالة، لثالث عشرة ليلة خلت من شوال سنة 

 .ومئة بُبَخارى
  :مبدأ طلبه احلديث -

يقول: مسعت البخاريَّ يقول: أهل مُت   قال الف َرْبر ي : مسعت حممَّد بن أيب حامت ورَّاق البخاريَّ 
تى عليك إذ ذاك ؟ قال: عشر سنني أو أقل، ان يف الُكتَّاب. قلت: وكم أحفظ احلديث وأ

وغريه، فقال يوًما فيما كان يقرأ   أختلف إىل الدَّاخليتَّاب فجعلت مثَّ خرجت من الكُ 
للنَّاس: سفيان، عن أيب الز بري، عن إبراهيم، فقلت: إنَّ أاب الز بري مل يرو عن إبراهيم. فانتهرين،  

فدخل فنظر فيه، مثَّ رجع فقال: كيف هو اي   رجع إىل األصل إن كان عندك. فقلت له: اْ  
و ابن عدي _ عن إبراهيم، فأخذ القلم وأصلح كتابه، وقال  غالم ؟ فقلت: هو الزبري _ وه

حني رددَت عليه؟ فقال: ابن إحدى عشرة  نتك: صدقت. فقال له إنسان: ابن كم  يل
ع، وعرفُت كالم حفظت كتب ابن املبارك ووَك يسنة. قال: فلما طعنُت يف ست عشرة سنة 

  .ىل احلجهؤالء _يعين أصحاب الرأي_ قال: مثَّ خرجت مع أمي وأخي إ
  .« عشر ومائتني210فكان أول رحلته على هذا سنة »

  :رحلته وتنقله يف البالد -
وأقمُت قال البخاري : دخلُت إىل الشَّام ومصر واجلزيرة مرتني، وإىل البصرة أربع مرَّات، 

 .وال أحصي كم دخلُت إىل الكوفة وبغداد مع احملد  ثنيابحلجاز ستة أعواٍم، 
  :عدة مشاخيه -
  .البخاري : كتبُت عن ألف ومثانني نفًسا ليس فيهم إالَّ صاحب حديث قالَ 

  .وأعلى طبقاهتم َمن حدَّثه عن التابعني
ن هو  فوقه، وعمَّن هو مثله، وعمَّ وكان يقول: ال يكون احملد  ُث كاماًل حىتَّ يكتب عمَّن هو 
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ن واإلسناد، مسع  وملَّا مسع من رفقاءه يف الطلب، ومن قوم هم يف عداد    .دونه طلبته يف الس  
 .منهم للفائدة، كما بسط احلافظ ابن حجر يف املقدمة

  :سن  ه أول ما كتب عنه -
وهو أمرد على ابب حممَّد قال أبو بكر بن أيب َعيَّاش اأَلْعنَي: كتبنا عن حممَّد بن إمساعيل 

تني، وكان سن  « اثنيت عشرة ومائ212وكان موت الف ْراييب سنة ». يوسف الف ْراييببن 
 .البخاري   إذ ذاك حنًوا من مثانية عشر عاًما أو دوهنا

  :سعة حفظه -
د بن إمساعيل: كان البخاري  خيتلف معنا إىل مشايخ البصرة وهو غالم، فال   قال َحاش 

د ستة عشر يوًما. فقال: قد أكثرمت عليَّ فاعرضوا أتى على ذلك أايم، فلمناه بعيكتب حىت 
فأخرجناه فزاد على مخسة عشر ألف حديث، فقرأها كلَّها عن ظهر قلب،  عليَّ ما كتبتم،

  .حىتَّ جعلنا حُنْك م كتبنا من حفظه
ْستاين: كنُت يف جملس سليمان بن َحْرب،  ج  والبخاري  معنا يسمع  وقال حممَّد بن األزهر الس  

هم: ما له ال يكتب ؟ فقال: يرجع إىل خبارى ويكتب موال يك   .ن حفظهتب، فقيل لبعض 
وقال ابن َعد ي احلافظ: مسعت عدة من مشايخ بغداد يقولون: إنَّ حممَّد بن إمساعيل 

  البخاريَّ قدم بغداد فسمع به أصحاب احلديث، فاجتمعوا وأرادوا اْ متحان حفظه، فعمدوا
وأسانيدها، وجعلوا منت هذا اإلسناد إلسناد آخر، وإسناد هذا   إىل مئة حديث فقلبوا متوهنا

 ملنٍت آخر، ودفعوها إىل عشرة أنفس، لكل   رجل عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضروا املنت
، وأخذوا عليه املوعد للمجلس، فحضروا وحضر مجاعة   اجمللس أن يلقوا ذلك على البخاري  

البغدادين، فلما اْ طمئن اجمللس أبهله انتدب رجل  من أهل ُخراَسان وغريهم ومن من الغرابء
ه عن حديث من تلك األحاديث، فقال البخاري : ال أعرفه، فما زال يلقي من العشرة فسأل

عليه واحًدا بعد واحد حىتَّ فرغ، والبخاري  يقول: ال أعرفه، وكان العلماء ممَّن حضر اجمللس  
ومن كان مل يدر القصة يقض على البخاري     إىل بعض ويقولون: فهم الرجل.يلتفت بعضهم 

  .حلفظابلعجز والتقصري وقلة ا
مثَّ انتدب رجل من العشرة أيًضا فسأله عن حديٍث من تلك األحاديث املقلوبة، فقال: ال 
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أعرفه، فسأله عن آخر فقال: ال أعرفه، فلم يزل يلقي عليه واحًدا واحًدا حىت فرغ من 
  .أعرفهعشرته، والبخاري  يقول: ال 

ل هم من إلقاء تلك األحاديث املقلوبة،  مث انتدب الثالث والرابع إىل متام العشرة، حىتَّ فرغوا ك
م قد فرغوا، اْ لتفت إىل األوَّل فقاَل: أمَّا  والبخاري  ال يزيد على ال أعرفه، فلما َعل َم أهنَّ

الث والرابع على والث  ديثك الثاين وصوابه كذاوححديثك األول فقلت كذا وصوابه كذا 
إىل إسناده، وكلَّ إسناد إىل متنه، وفعل   الوالء حىت أتى على متام العشرة، فردَّ كلَّ منت

  .ابآلخرين مثل ذلك، فأقرَّ النَّاس له ابحلفظ، وأذعنوا له ابلفضل
، فما العجب من رد  ه اخل طأ إىل الصواب، فإنَّه  قال احلافظ ابن حجر: هنا خُيضع للبخاري  

  .احدةافظًا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة و كان ح
وقال أبو بكر الَكْلَوذاين : ما رأيُت مثل حممَّد بن إمساعيل، كان أيخذ الكتاب من العلم  

  .فيطَّلع عليه اْ طالعة، فيحفظ عامة أطراف األحاديث من مرة واحدة
يَّ يقول: أحفظ مئة ألف حديث صحيح، وأحفظ د بن مَحْدويه: مسعُت البخار وقال حممَّ 

  .مئيت ألف حديث غري صحيح
: هل من دواء للحفظ؟ فقال: ال أعلم شيًئا أنفع للحفظ من يف خلوة وقال ورَّاقه له مرَّة 

  .هَنَْمة الرجل، ومداومة النظر
هل  قيم، وحىتَّ نظرُت يف كتب أوقال البخاري : ما جلست حىتَّ عرفُت الصحيح من السَّ 

  .الرأي، وما تركُت ابلبصرة حديثًا إالَّ كتبُته
م شيًئا حُيتاج إليه إالَّ وهو يف الكتاب والس نَّة، فقيل له: ميكن معرفة ذلك ؟ وقال: ال أعل 

 .فقال: نعم
  :سريته وأخالقه  -

البخاريَّ يقول: كنُت روى ُغْنَجار يف »اترخيه« عن أيب سعيد بكر بن ُمن ري قال: مسعُت 
  .بقىيف الشهر مخس مئة درهم فأنفقها يف الطَّلب، وما عند هللا خرٌي وأأستغل 

وقال مرَّة: ما توليُت شراء شيٍء قط  وال بيعه، كنت آُمُر إنسااًن فيشرتي يل. قيل له: وملَ ؟  
  .قال: ل َما فيه من الزايدة والنقصان والتخليط
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َل إليه بضاعٌة أنفذَ  التجار إليه ابلعشيَّة وطلبوها منه   ها إليه أبو حفص فاجتمع بعضومحُ 
م: انصرفوا الليلة. فجاءه من الغد جتَّار آخرون فطلبوا منه بربح مخسة آالف درهم، فقال هل

البضاعة بربح عشرة آالف درهم، فردَّهم، وقال: إين   نويُت البارحَة أْن أدفعها إليهم، وقال:  
  .ال أحب أْن أنقض نييت
ه  ي  يركب إىل الرمي كثريًا، فما أعلم أين   رأيته يف طول ما صحبتوقال ورَّاقه: كان البخار 

  .أخطأ سهمه اهلدف إالَّ مرتني، بل كان ُيصيب يف كل   ذلك وال يسبق
وقال ورَّاقه أيًضا: مسعُته يقوُل: ال يكون يل خصم يف اآلخرة، فقلت: إنَّ بعض النَّاس  

ا روينا ذلك روايًة، ومل نقله ريخ« يقولون: فيه اغتياب النَّ ينقمون عليك »التا اس. فقال: إمنَّ
 (. بئس أخو العشرية) ْد قاَل النَّيب  صلى هللا عليه وسلم : من عند أنفسنا، ق

  .وكان يقوُل: ما اغتبُت أحًدا قط  منذ علمُت أنَّ الغيبَة حرامٌ 
يغ، يظهر ملن  الرجال توقٍ  زائد وحترٍ  بل قال احلافظ ابُن حجر: وللبخاري   يف كالمه على 

هذا،  سكتوا عنه، فيه نظر، تركوه، وحنوأتمل كالمه يف اجلرح والتعديل، فإنَّ أكثر ما يقول: 
ا يقول: كذَّبه فالن، رماه فالن، يعين: ابلكذب    .وقلَّ أن يقول: كذاب، أو وضاع، وإمنَّ

فاجتمع بشٌر كثرٌي يُعينونه   يبين ر ابطًا مما يلي خبارى، قال ورَّاقه: كنا بف َرْبر، وكان أبو عبد هللا  و 
على ذلك، وكان ينقل اللَّنب  فكنت أقول له: اي أاب عبد هللا، إنَّك ُتكفى ذلك. فيقول: هذا 

  .الذي ينفعين
  .الطَّلبة، ُمْفر َط الكرم وقال: كان البخاري  قليَل األكل جًدا، كثرَي اإلحسان إىل

لث من القرآن، فيختم عند السََّحر يف كل   ثالث َحر ما بني الن  صف إىل الث  وكان يقرأ يف السَّ 
  .لياٍل، وكان خيتم ابلنَّهار يف كل   يوٍم ختمة

  .وكان يصلي يف وقت السََّحر ثالث عشرة ركعة، يُوتر منها بواحدة 
لَقَذاَة من األرض  وطرحها إىل األرض يف املسجد، فمدَّ يده فرفع ا  ورفع إنسان من حليته َقَذاةً 

 كم  ه، فلمَّا خرج من املسجد طرحها، فكأنَّه صان املسجَد عمَّا ُتصان عنه  فأدخلها يف
 .حليُته
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  :شعره
  :اترخيه من شعره قوله أخرج احلاكُم يف

 اغتنم يف الفراغ فضل رُكوع فعسى أن يكون َموُتك بَ ْغَتْه  
  كم صحيح رأيت من غري سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتهْ 

  :عبد الرمحن الدَّار مي أنشد وملا نعي إليه عبد هللا بن
 إْن عشَت تُ ْفَجُع ابألحبة كل  هم وبقاء نفسك ال أاب لك أفجع 

 رَّد بيان أنَّه أوَّل من صنَّف الصحيح اجمل -
قال اإلمام أبو عمرو ابن الصَّالح يف )علوم احلديث( عن حممَّد بن يوسف الشَّاف عي أنَّه  

ي  أبو عبد هللا حممَّد بن إمساعيل، وتاله مسلم بن َمن صنَّف يف الصحيح البخار  أوَّلُ   :قال
الصحيح  وقال الس ُيوطي يف )التدريب(: كانت الكتب قبله جمموعة ممزوًجا فيها   .احلجَّاج

  .بغريه
كون جامعه أصح  الكتب بعد القرآن الكرمي واالستدالل عليه واجلواب عن تقدمي اإلمام 

  :)املوطأ( الشافعي
َووي يف )التقريب( وقبله ابن الصَّالح يف )علوم احلديث(: وكتاابمها _ يعين  قال اإلمام الن َّ 

ما أوَّل َمن صنَّف يف  البخاري ومسلًما_ أصح  الكتب بعد كتاب هللا العزيز؛ أي : ألهنَّ
جرَّد يف صدر اإلسالم، وكان السابق البخاري، وتبعه مسلم

ُ
  .الصحيح امل

 يف )شرح األربعني(: وممَّا يدل  على أنَّ كتابيهما أصحَّ كتب  م الد  ين الط ويف رمحه هللاقال جن
  :الس نَّة أنَّ احملد  ثني قسَّموا احلديث الصحيح سبعة أقسام

  .ها: ما اتفقا عليهأحد
  .واثنيها: ما انفرد به البخاري

  .واثلثها: ما انفرد به مسلم
  .رطهماورابعها: ما ُخر  ج على ش

  .على شرط البخاريوخامسها: ما ُخر  ج 
  .وسادسها: ما ُخر  ج على شرط مسلم
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  .وسابعها: ما َحَكَم بصحته إماٌم ُمعَترب وال ُمعارض له
الصحيحني( فيما ُخر  ج يف أقسام احلديث الصحيح ومراتبه، دلَّ على قال: فلما قدَّموا )

ما أصح  الكتب املصنَّف  .ه هللا.اه ة كما قال الشيخ النَّووي رمح اتفاقهم على أهنَّ
  :سبب جتريده الصحيح -

قال احلافظ ابن حجر: قوََّى عزمه على ذلك ما مسعه من أستاذه أمري املؤمنني يف احلديث 
والفقه إسحاق بن إبراهيم احلَْنظَلي املعروف اببن راُهْويَه، وذلك فيما رواه اخلطيب البغدادي 

اُهْويَه، فقال: لو مجعتم كتااًب خمتصرًا ي قال: كنَّا عند إسحاق بن ر عن أيب عبد هللا الُبَخار 
ع  لصحيح ُسنَّة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: فوقع ذلك يف قليب فأخذُت يف مج

 .اجلامع الصحيح
  :مقدار األحاديث اليت جرَّد منها الصحيح -

 .ثروى الَغسَّاين عنه قال: خرَّجُت الصحيح من ست مئة ألف حدي

 
ُ
  :َحد  ثني وأبمري املؤمنني يف احلديثتلقيب البخاري إبمام امل

َحد  ثني قال جنم الدين الط ويف رمحه هللا يف )شرح األربعني(: تلقيب الن ََّوو ي الشيخني إب
ُ
مامي امل

هو ابعتبار ما كاان عليه من الورع والز هد واجلد   واالجتهاد يف ختريج الصحيح، والتصريح به  
  .تصحيح كل  َمن بعدمهابيهما، حىت ا ئتم هبما يف اليف كتا

وقال الس ُيوطي يف )التدريب( يف شرح فروع النوع السادس والعشرين يف فضل رواة احلديث:  
ل هللا صلى هللا عليه وسلم : »اللهم اْرَحْم ُخَلفائي«. قيل: ومن ُخَلفاؤَك ؟ قَاَل:  وقال رسو 

  .واه الطرباين وغريهُووَن أحاديثي وُسنَّيت«. ر »الذين أَيُتوَن م ْن بَ ْعد ي يَ رْ 
َحد  ث أبمري املؤمنني مأخوذ من هذا احلديث، قال: وقد لُق  ب به مجاعة،  

ُ
قال: وكأنَّ تلقيب امل

  .والُبَخاري وغريهم. اه  م: ُسفيان وابن راُهْويَهمنه
رض كتااًب أصح  من  قال ابن حجر: وأمَّا ما روي عن الشَّاف عي _من قوله: ما أعلم يف األ

ا قال ذلك ابلنسبة إىل اجلوامع املوجودة يف زمنه ك   : )جامع سفيان الثوري(  املوطأ  _ فإمنَّ
ل وجود كتاب البخاري، ودليل أصحيَّة البخاري   أنَّ  و)مصنف محَّاد بن سلمة( وحنومها، قب

واملنقطعات، والبالغات يف  مالًكا ال يرى االنقطاع يف اإلسناد قادًحا، فلذلك خير  ج املراسيل،
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صل موضوع كتابه، والبخاري يرى االنقطاع ع لًَّة فال خُير  ج ما هذا سبيله إالَّ يف غري أصل أ
رتاجم، وال شكَّ أنَّ املنقطع وإْن كان عند قوم من قبيل ما حيتج  موضوع كتابه، كالتعليقات وال

ف كتاب  الة واحلفظ، فبان بذلك ُشُفو به، فاملتصُل أقوى منه إذا اشرتك كل  رواهتما يف العد
، وقد روي عن النََّسائي   أنَّه قال: ما يف هذه الكتب كل  ها أجوُد من كتاب حممَّد بن  البخاري  

. وهذا من النَّسائي   غاية يف الوصف مع شدَّة حتر  يه وتقد مه يف نقد الرجال إمساعيل البخاري   
  .جر يف ذلك على أهل عصره، وقد أطال احلافُظ ابن ح

ا قال الشافعي رضي هللا عنه: ال  وقال جنم الد  ي ن الط ويف رمحه هللا يف )شرح األربعني(: وإمنَّ
صح  من موطأ مالك قبل ظهور الصحيحني، فلمَّا ظهرا  أعلم كتااًب بعد كتاب هللا عزَّ وجلَّ أ

  .كاان أحق  وأوىل بذلك. اه 
  :تسميته لكتابه - 

من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تابه: اجلامع الصحيح املسند مسَّى البخاري  ك
مه   .وسنته وأايَّ

يطبعه أن يعنونه بتسمية  هذا عنوان صحيحه فلُيحفظ، وينبغي لكل   َمن ينسخ الصحيح أو 
 .املؤل  ف حمافظًة على اإلعالم، وحترًسا من االقتضاب، فيما ال حملَّ له من اإلعراب 

  :وصفه له عنايته جبامعه و  -
عُت الُبَخاريَّ يقول: ما وضعُت يف كتاب الصحيح حديثًا إالَّ اغتسلُت قبل  قال الف رْبري: مس

  .ذلك وصليُت ركعتني
فُت اجلامع من ست مئة ألف حديث يف ست عشرة سنة، وجعلته وقال البخاري : صنَّ 

  .حجَّة فيما بيين وبني هللا عزَّ وجلَّ 
ْرَوزي قال: كن وقد روى اخلطيب البغدادي عن

َ
ُت انئًما بني الر كن واملقام، فرأيُت أيب زيد امل

س كتاب الشافعي وال  النَّيبَّ صلى هللا عليه وسلم يف املنام، فقال يل: اي أاب زيد ! إىل مىت تدر   
 .تدر  س كتايب؟! فقلُت: اي رسول هللا: وما كتابك ؟ قال: جامع حممَّد بن إمساعيل

  :الس نَّة وانتقادهمعرضه جامعه على أئمة  -
َبل وحيىي قال أ بو جعفر الُعَقيلي: ملَّا ألَّف البخاري  كتاَب الصحيح َعَرَضه على أمحد ابن َحن ْ
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َ
د يين وغريهم، فاستحسنوه، وشهدوا له ابلصَّحة إالَّ يف أربعة أحاديث.  بن َمع ني وعلي بن امل

 .قال الُعَقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة
  :رط البخاري   يف جامعهش -
احلافظ ابن حجر عن احلافظ أيب بكر احلاز مي: أنَّ شرط الصحيح أْن يكون إسناده   قال

قًا، غري مدل  ٍس وال خمل  ٍط، متصًفا بصفات العدالة، متصاًل، وأْن يكون راويه مسلًما، صاد
  .ضابطًا، متحف  ظًا، سليم الذ  هن، قليل الوهم، سليم االعتقاد.اه 

ا  به يُعلم مقدار رجال الصحيح و  ومكانتهم يف الفضل، وأنَّ َمن رام غمز واحد منهم فإمنَّ
 .يغمز نفسه ويذب  علمه

 معىن قوله: تركُت من الصحيح  -
إلمساعيلي عنه قال: مل ُأخر  ج يف هذا الكتاب إالَّ صحيًحا، وما تركُت من الصحيح روى ا
  .أكثر

الواحد حديث مجاعة من  صحيح عنده جلمع يف الباب قال اإلمساعيلي: ألنَّه لو أخرج كلَّ 
  .الصحابة، ولذَكَر طريق كل   واحد منهم إذا صحَّت، فيصري كتااًب كبريًا جًدا. اه 

مساعيلي إىل أنَّ البخاريَّ ترك التوسع يف إخراج احلديث الصحيح من طرق متعددة؛  ُيشرُي اإل
حيحة، وهداًي نبواًي  يس يعين أنَّه ترك ُسنًَّة صخشية الطول، فاكتفى يف كل ابب مبا أورده، ول

ا يعين ما صحَّ   صحيًحا يف حكم من األحكام كما قد يُتوهم، ألنَّه ال ُطْوَل يف ذلك، وإمنَّ
 .رطه، قاله اإلمام النووي  يف )شرح مسلم(على ش

 سر  إيراده املعلَّقات  -
ا ذكرها األحاديث املعلَّقة يف الصحيح اليت مل توصل هي ليست من  موضوع كتابه، وإمنَّ

استئناًسا واستشهاًدا، وقد أوضح احلافظ ابن حجر األسباب احلاملة له على ختريج ذلك 
ن الكتاب جامًعا ألكثر األحاديث اليت حيتج  هبا، إالَّ أنَّ  التعليق، وأنَّ مراده بذلك أن يكو 

غري شرطه فغاير منها ما هو على شرطه فساقه سياق أصل الكتاب، ومنها ما هو على 
ياق يف   .إيراده ليمتازالس  
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ْسَتْملي على أصل الُبَخاري واندفاع إشكاالت يف اختالف النسخ ويف   -
ُ
عثور امل

  :مناسبات الرتاجم
خاري: أخربين احلافظ أبو  مام أبو الوليد الباجي يف مقد  مة كتابه يف أمساء رجال البقال اإل
ْسَتْملي، قال:  ا احلافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد اهلَروي  قال: حدَّثند ذر َعب

ُ
بن حممَّد امل

انتسخت كتاب الُبَخاري من أصله الذي كان عند صاحبه حممَّد بن يوسف الف رْبري، فرأيُت 
فيه أشياء مل تتم وأشياء مبيَّضة، منها تراجم مل يُثبت بعدها شيًئا، ومنها أحاديث مل ُيرتجم 

  .هلا، فأضفنا بعض ذلك إىل بعض
ْسَتْملي ورواية أيب  قال الباجي: وممَّا يدل  ع

ُ
لى صحة هذا القول، أنَّ رواية أيب إسحاق امل

ْرَوزي خمتلفة ابلتقدمي والتأخري،  حممَّد السََّرْخسي   ورواية أيب اهليثم الُكْشم ي
َ
َهين   ورواية أيب زيد امل

ا ذلك حبسب ما قدَّر كل م انتسخوا من أصل واحد، وإمنَّ واحد منهم فيما كان يف   مع أهنَّ
أو رقعة أنَّه من موضع ما، فأضافه إليه، ويبني ذلك أنَّك جتد ترمجتني وأكثر من ذلك طرة 

  .متصلة ليس بينها أحاديث. اه 
به يُعلم سبب اختالف نسخ الصحيح وغموض املطابقة بني الرتمجة واحلديث يف بعض و 

دة يف  املواضع، على أنَّ كثريًا من العلماء احملق  قني كتب خاصة،   خدموا ترامجه على ح 
نَ   ري   والقاضي بدر الد  ين ابن مجاعة، وحممد بن مَحَاَمة 

ُ
كالقاضي انصر الد  ين ابن امل

ْلجماسي  ُب َْهَمة يف اجلمع بني احلديث والرتمجة(  الس  
يف كتاب مَسَّاه: )َفك  أغراض البخاري امل

اجم( وصل وأليب عبد هللا الُبْسيت، كتاب مَسَّاه: فيه إىل كتاب الصيام، دع عنك   )تُ ْرمُجَان الرتَّ
 .ما بيَّنه الش رَّاح رمحهم هللا تعاىل

  :عدة أحاديث اجلامع -
فجميع أحاديثه ابملكرر سوى املعلقات واملتابعات على ما حرَّرته  قال احلافظ ابن حجر: 

ه من التعاليق ألف وأتقنته سبعة آالف وثالث مئة وسبعة وتسعون حديثًا، ومجلة ما في
وإحدى وأربعون حديثًا، ومجلة ما فيه من املتابعات والتنبيه على اختالف   وثالث مئة

فجميع ما يف الكتاب على هذا ابملكرر تسعة  الرواايت ثالث مئة وإحدى وأربعون حديثًا.
  .آالف واثنان ومثانون حديثًا 
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ابة واملقطوعات عن التابعني  قال ابن حجر: وهذه العدة خارجة عن املوقوفات على الصح
فمن بعدهم، قال: وهذا الذي حرَّرته من عدة ما يف صحيح البخاري حترير ابلغ فتح هللا به،  

 .ه، وأان مقرٌّ بعدم العصمة من السَّهو واخلطأ وهللا املستعانال أعلم َمن تقدَّمين إلي
 عدَّة األحاديث اليت انتقدها عليه احلُفَّاظ  -

ممَّا يف كتاب البخاري مائة وعشرة ر: عدة ما اجتمع لنا من ذلك قال احلافظ ابن حج
فرد بتخرجيه أحاديث، منها ما وافقه مسلم على خترجيه وهو اثنان وثالثون حديثًا، ومنها ما ان

وهو مثانية وسبعون حديثًا، قال: وليست ع للها كل ها قادحة، بل أكثرها اجلواب عنه ظاهر،  
  .منه يف اجلواب عنه تعسفاجلواب عنه حمتمل، واليسري  والقدح فيه مندفع، وبعضها

  .وقد أوضح ذلك احلافظ مفصاًل يف مقدمة الفتح
من عظم منزلة البخاري ما يدريه فالسفة أقول: قال بعض األعالم: يف هذا االنتقاد 

احملققني؛ وذلك ألنَّ معيار فضل املؤلف وعظم أتليفه، مداره على نسبة خطئه مع صوابه،  
فإذا قيس هذا العدد  رهان على دقة نظره، وجودة ختريه، بكان خطؤه قلياًل يُعد، فهو   فمن

سبته إليه حنو عشر املنتقد بعدة األصل _وهي تسعة آالف واثنان ومثانون_ كانت ن
  .العشر.اه 

ففي كل مئة حديث منها حديث منظور فيه فما أوسع نظر إمام يوجد يف كل   مئة من 
ْدهشة مروايته على َسَعة

ُ
حديث واحد ُتُكل  م فيه، فللَّه در ه، فتحصل من  هذا الفن السَّعة امل

ًما، ولعلو منزلته جمااًل فخيًما،  هذا أنَّ التدقيق يف االنتقاد عليه يفتح ملعرفة قدره اباًب عظي
 .وهللا اهلادي

  :هبم مسلم كذلك  املوازنة بني الر  جال الذين انفرد ابإلخرج هلم وُتُكل  م فيهم وبني ما انفرد
ابن حجر: الذين انفرد البخاري ابإلخراج هلم دون مسلم أربع مئة وبضع وثالثون   قال احلافظ

نون رجاًل، والذين انفرد مسلم ابإلخراج هلم دون  رجاًل، املتكلم فيه ابلضعف منهم مثا
  .البخاري ست مئة وعشرون رجاًل، املتكلَّم فيه ابلضعف منهم مئة وستون رجاًل 

البخاري ممَّن ُتُكل  م أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وجالسهم، قال: إنَّ الذين انفرد هبم   مث
ن موهومها، خبالف مسلم فإنَّ أكثر  وعرف أحواهلم، واطلع على أحاديثهم، وميَّز جيدها م
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َمن تفرَّد بتخريج حديثه َمن تكلم فيه ممَّن تقدم عن عصره من التابعني ومن بعدهم، وال شك 
 .ه ممَّن تقدم منهم.اه  احملد  ث أعرف حبديث شيوخأنَّ 

  :خترجيه َعمَّن ُرمي ابالبتداع -
ع على ترتيب حروف اهلجاء،  ذكر احلافظ ابن حجر يف )املقدمة( تسميَة من رمي ابالبتدا 

يعيَّ والواقف، واجلَهميَّ، والَقَدريَّ، ومن اخلوارج العقد ي، وعدَّ منهم املرجئ، والنَّاصيبَّ، والش  
م مبا ال غاية وراءه، وقال قبل اخلوض فيها ما مثاله: ينبغي لكل   واإلابضي، ودقق يف ترامجه 

كان مقتض لعدالته عنده، وصحة    منصٍف أْن يعلم أن ختريج صاحب الصحيح ألي   راو
ضبطه، وعدم غفلته، وال سيما ما اْ نضاف إىل ذلك من إطباق مجهور األئمة على تسمية  

 من خرَّج عنه يف الصحيح فهو مبثابة إطباق  يحني، وهذا معىن مل حيصل لغريالكتابني ابلصح
إْن خرَّج له يف   اجلمهور على تعديل من ذكر فيهما، هذا إذا خرَّج له يف األصول، فأمَّا

املتابعات، والشواهد، والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم يف الضبط وغريه مع  
أحد طعًنا، فذلك الطعن يقابل وحينئذ إذا وجدان لغريه من  حصول اسم الص  دق هلم،

ا الراوي، ويف بتعديل هذا اإلمام فال يقبل إالَّ ُمبنيَّ السبب، ُمفسَّرًا بقادح يقدح يف عدالة هذ
ضبطه مطلًقا، أو يف ضبطه خلرب بعينه؛ ألنَّ األسباب احلاملة لألئمة على اجلرح متفاوتة،  

  .ال يقدحمنها ما يقدح، ومنها ما 
احلسن املقدسي يقول يف الرجل الذي خيرَّج عنه الصحيح: هذا جاز   وقد كان الشيخ أبو 

  .فيه الَقْنطَرة. يعين بذلك أنَّه ال يلتفت إىل ما قيل
قال الشيخ أبو الفتح الُقشريي يف خمتصره: وهكذا نعتقد، وبه نقول وال خنرج عنه إالَّ حبجة 

دَّمناه من اتفاق النَّاس بعد  بة الظَّن على املعىن الذي قظاهرة، وبيان شاٍف يزيد يف غل 
 الشيخني على تسمية كتابيهما ابلصحيحني ومن لوازم ذلك تعديل رواهتما. اه   

واعلم أنَّه قد وقع من مجاعة الطعن يف مجاعة؛ بسبب اختالفهم يف العقائد، فينبغي  مث قال: 
ة دخلوا يف أمر عاب مجاعٌة من الورعني مجاع التنبه لذلك وعدم االعتداد به إالَّ حبق، وكذا

نيا فضعَّفوهم لذلك، وال أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط، وأبعد من ذلك ُكل  ه  الد 
ر تضعيف من ضعَّف َمن هو أوثق منه، أو أعلى قدرًا، أو أعرف ابحلديث، فكل  من االعتبا



724 
 

  .هذا ال يعتد  به. اه 
بَّان:  زان االعتدال( يف ترمجة علي وقال احلافظ الذهيب يف )مي بن هاشم اخلزَّاز: قال ابن ح 

ني يف غاٍل يف التشيع، روى املناكري عن املشاهري. وقال البخاري: كان هو وأبوه غالي
مذهبهما، وقال أبو داود: ثبٌت متشي  ٌع. ومع هذا وثَّقه ابن معني وغريه، وروى عنه اإلمام 

اج حديثه؛ فإنَّه يتجنب الرافضة  يب: ولُغلوه ترك البخاري إخر أمحد ومسلم واألربعة، قال الذه
م  كثريًا؛ كأنَّه خياف من تدي نهم ابلتقيَّة، وال يتجنب القدرية وال اخلوارج وال  اجلَْهميَّة؛ فإهنَّ

  .على بدعهم يلتزمون الص  دق. اه 
عنه على ما قيل فيه  قلت: ومل مينع اإلمام أمحد ومسلم وغريمها مع ورعهم ونقدهم من الرواية 

 .لصدقه وضبطه وهو املقصود يف ابب الروايةإيثارًا 
ْطلق -

ُ
  :فقه البخاري   واجتهاده امل

  .البخاري   يف ترامجه، أي معرفة اجتهاده ُتدرك منها صدق َمن قال: فقه 
قال احلافظ ابن حجر: رأى البخاري  أْن ال خُيْلي صحيحه من الفوائد الفقهية، والن َكت  

ن معاين كثرية فرَّقها يف أبواب الكتاب حبسب تناسبها،  كمية فاستخرج بفهمه من املتو احل
دَّالالت البديعة، وسلك يف اإلشارة إىل تفسريها واعتىن فيه آبايت األحكام فانتزع منها ال

  .الس بل الوسيعة
نها،  قال النووي: مل يعقد البخاري االقتصار على األحاديث فقط، بل أراد االستنباط م

ها، وهلذا املعىن أخلى كثريًا من األبواب عن إسناد احلديث، واقتصر واالستدالل ألبواب أراد
صلى هللا عليه وسلم أو حنو ذلك، وقد يذكر املنت بغري إسناد،   على قوله: فالن عن النَّيب   

ا يفعل هذا ألنَّه االحتجاج للمسألة اليت ترجم هلا، وأشا ر إىل احلديث وقد يُورده معلًقا؛ وإمنَّ
 .لكونه معلوًما

الة على اجتهاده ووقوفه مع الدليل الذي يراه -   :شذرة من اختيارات البخاري الدَّ
ا تُعَلم من سرب ترامجه وأبوابه، وَلمَّا كان يف ذلك طول اختيارات هذا اإل مام يف الفروع إمنَّ

من العبادات؛ لتشوف  يتعسر استيعابه يف هذه الورقات، آثران ذكر بعضها، ال سيما ما كان 
  :ا أكثر من غريها، فمن اختياراتهاألنفس هل
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ا  •   .هو أحوطأن الُغسل من التقاء اخلتانني دون إنزال ال جيب، وإمنَّ
  .وأن ال أبس بقراءة القرآن يف احلَمَّام •
  .وجواز غسل املين وفركه •
  .وأن املاء ال يَنجس بوقوع الر  جس فيه إالَّ ابلتغري •
  .الفيل وحنوه، واالد  هان منها، والتجارة هبااز االمتشاط بعظام امليتة، كوجو  •
  .إبلقائها وما حوهلا مائًعا أو جامًداوطهارة السمن وحنوه إذا وقعت فيه فأرة وحنوها  •
  .وأن َمن ألقي عليه جناسة وهو يصلي ال تفسد صالته •
  .إعادة عليه وَمن رأى يف ثوبه دًما وهو يصلي ألقاه وأمتَّ وال •
  .بقراءة اآلية من القرآنوأن ال أبس  •
  .وأن اجلنب ال أبس بقراءته القرآن •
  .ا_ ما كانتوأن أقراء املرأة _أي: حيضاهت •
ا حاضت ثالاًث يف شهر صدقت  • ا إْن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممَّن يُرضَى دينه أهنَّ وأهنَّ

  .وتنقضي عدهتا
  .والكفنيوأنَّ التيمم للوجه  •
  .فرضني وأكثر بتيمم واحد ما مل حُيْد ث  وجواز اجلمع بني •
  .لَّىَ وأنَّ اجلنب إذا خاف املرض من املاء البارد تيمم وص •
  .وجواز لبس ما ُيصبغ بنجاسة •
  .وأنَّ الفخذ ليس بعورة •
  .وأنَّ للمصلي يف السَّفينة أن يدور معها حيث دارت  •
  .ثوبه وفراشه وجواز سجود الرجل على •
  .ة يف الن  َعالوجواز الصال •
  .وسقوط اجلمعة َعمَّن صلى العيد، وهو مذهب أمحد •
  .ة إالَّ بيعة فيها متاثيلوجواز الصالة يف الب يع •
  .وجواز ضرب املرأة خباًء يف املسجد ونومها فيه •
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  .وجواز نوم الر  جل يف املسجد •
  .وجواز رواية الشعر يف املسجد •
  .واللعب ابحلراب يف املسجد •
  .وجواز دخول املشرك املسجد •
  .وجواز االستلقاء يف املسجد ومد   الر  ْجل   •
  .ملريض بني الظهر والعصر واملغرب والعشاءوجواز مجع ا  •
  .جواز الكالم إذا أُقيمت الصالة حلاجة •
بتدع •

ُ
  .جواز إمامة امل

  .جدار واملأموم هنر، أو طريق، أو  وجواز القدوة وإن كان بني اإلمام •
  .وجواز خروج النساء إىل املسجد ابلليل والَغَلس •
  .ابخلروج إىل املسجد وكراهة املنعومشروعية إذن الزوج للمرأة  •
  .ومشروعية اجلمعة يف القرى واملدن •
  .والر خصة يف ترك اجلمعة للمطر •
  .ال والتحفظ من العدووجواز أتخري الصالة عن وقتها ملصلحة القت •
  .روعية موعظة اإلمام  الن  ساَء يوم العيد إذا حضرَن الصالةومش  •
  .طبة ولو ابستعارهتا جلباابً ومشروعية حضور املرأة اخل •
  .وجواز القنوت قبل الركوع وبعده •
  .وأن للمرأة أن ُتْطع َم من بيت زوجها بدون إذنه من غري إفساد •
  .ة من الزوجة لزوجها وأيتامها وجواز أداء الزكا •
  .وجواز إعطاء الزكاة ملن يريد احلج •
تصد  ق صدقَته •

ُ
  .وحظر شراء امل

  .ئها للفقراء أينما كانواوجواز إيتا •
  .وجواز فسخ احلج عمرة ملن مل يكن معه هدي •
  .ووجوب العمرة •
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  .ويرى أن أمر البيوع مردَّها إىل ما يتعارف النَّاس به منها •
  .م احتجاب املرأة من اململوك سواًء كان ُمْلًكا هلا أو لغريهاواختار مذهب عائشة يف عد •
نتق بة إذا ُعر َف صوهتا واختيار جواز شهادة األ  •

ُ
  .عمى واملرأة امل

  .وجواز اغتياب أهل الفساد والر  يب •
ء القرى والبوادي  وجواز خدمة املرأة الرجال وقيامها عليهم ولو عروًسا، كما عليه نسا •

  .بفطرهتم
  .واختار مذهب ابن عباس أنَّ الطالق عن وطر _أي: نية_ وقصد إليه فال يقع مطلًقا •
ا حُمكمة ال منسوخة، وذلك إن قبلت واخ • تار مذهب جماهد وعطاء يف آية عدة احلول أهنَّ

  .الوصية بسكىن احلول
  .والبوادي بفطرهتم وجواز عيادة الن  ساء للرجال كما عليه أهل القرى •
َر ليس حبيٍ  اآلنوأن ا •   .خَلض 
شرك ابتداًء، ونداؤه مبا كان كين به •

ُ
  .وجواز تكنية امل

ن بنات الرَّبيبة والرَّبيب كالرَّبيبة يف التحرمي، كما أنَّ حالئل ولد األبناء كحالئل األبناء،  وأ •
  .وحترمي الرَّبيبة وإن مل تكن يف حجره

ع ه  حُيَر  ُفوَن اْلكَ   ﴿ آية: وقال يف تفسري • [ حُيَر  ُفوَن يزيلون:   13]املائدة:  ﴾ل َم َعن مََّواض 
من كتب هللا عزَّ وجلَّ، ولكنهم حُيَر  ُفونَه يتأولونه عن غري أتويله،  وليس أحٌد يزيل لفظ كتاب 

  .وبسط الكالم على هذا البحث يف )فتح الباري( فإنَّه مهم جًدا
ءيت الثالثة للصحيح درايًة ألُدلَّ على ارتقائه  تياراته كنت علَّقتها يف قراهذه شذرة من اخ •

ى يطول استقراؤها، ولو شئت أن تقول: إنَّ كلَّ ذ ْرَوة االجتهاد، وبقي له اختيارات أخر 
ترمجة من تراجم أبواب صحيحه هي خمتارة فيما ترجم له ملا بعدت، وكل  َمن قرأه بدقة يدرك  

  .هلادي وينكشف له عجائب فيه وهللا اما أشران إليه، 
 .وال بي  نةوأجاز العمل بكتاب احلاكم إىل ُعمَّاله، والقاضي إىل القاضي بدون إشهاد عليه  •
رت إن ُعرفت •   .وأجاز الشهادة على املرأة م ن وراء الس  
  .وأنَّ قضاء احلاكم ال حيل  حراًما، وال حُيَر  ُم حالاًل  •
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  .ور أو خالف أهل العلم فهو ردٌّ وأنَّ َمن قضى جب •
 .وأجاز ترمجة الواحد للحاكم، ولو كان الرتمجان كافرًا  •

  :رووا عنه جامعه، وآخر َمن رواه عنهعدة تالمذته الذين  -
  .ذكر الف ربري أنَّه مسعه منه تسعون ألًفا، وإنَّه مل يبق من يرويه غريه 

ني أبو  علمه، وقد أتخر بعده بتسع سنقال احلافظ ابن حجر: أطلق ذلك بناًء على ما يف 
( تسع   329طلحة منصور بن حممَّد بن علي بن قريبة البَ ْزَدوي ، وكانت وفاته سنة ) 

 .وعشرين وثالث مئة

  :من روى عنه من مشاهري أرابب الص  حاح والس نن وغريهم
صحيحه، وأبو  قال احلافظ مشس الد  ين الذَّهيب الد  مشقي: روى عن البخاري   مسلٌم خارج 

 ذي ، وابن ُخزمية، قيل: والنَّسائي ؛ وخلق كثريون حنو مئة ألف.اه  ُزْرَعة، والرتم

  :اإلمام ابن خلدون يف جامع البخاريما قاله  -
قال احلكيم القاضي ابن خلدون يف )مقدمة اترخيه( يف علوم احلديث بعد متهيد طليعتها ما  

َحد  ثني يف عصره، مثاله: وجاء حممَّد بن إمساعيل البخاري 
ُ
فخرَّج أحاديث الس نَّة على إمام امل

زيني، والعراقيني، والشاميني، واعتمد أبواهبا يف مسنده الصحيح جبميع الطرق اليت للحجا
منها ما أمجعوا عليه دون ما اختلفوا فيه، وكرَّر األحاديث يسوقها يف كل ابب مبعىن ذلك 

تمل على تسعة حىت يقال: إنَّه اشأحاديثه  لباب الذي تضمنه احلديث، فتكررت لذلك ا
انيد عليها خمتلفة يف كل   وفرَّق الط رق واألس آالف متكررة آالف حديث ومئتني، منها ثالثة 

مثَّ قال: فأمَّا البخاري  وهو أعالها رُتْ   َبًة فاستصعب النَّاس شرحه، واستغلقوا منحاه  .ابب 
جاز والشام العراق،  املتعددة ورجاهلا، من أهل احلمن أجل ما حيتاج إليه من معرفة الطرق 

عان النظر يف التفقه يف ترامجه  ومعرفة أحواهلم، واختالف الناس فيهم، ولذلك حيتاج إىل إم
ألنَّه يرتجم الرتمجة ويورد فيها احلديث بسنٍد أو طريٍق، مثَّ يرتجم أخرى ويورد فيها ذلك 

مجة وترمجة إىل أن  ترجم به الباب، وكذلك يف تر  احلديث بعينه ملا تضمَّنه من املعىن الذي
رحه ومل يستوف هذا فيه يتكرر احلديث يف أبواب كثرية حبسب معانيه واختالفها، ومن ش
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َهلَّب، وابن الت  ني وحنوهم. قال: ولقد مسعُت كثريًا من  
ُ
فلم يُوف حقَّ الشرح، كابن َبطَّال، وامل

ون أنَّ أحًدا من علماء خاري ديٌن على األُمَّة، يعنشيوخنا رمحهم هللا يقولون: شرح كتاب الب
  .هى كالم ابن خلدوناألُمَّة مل يوف ما جيب له من شرح هبذا االعتبار. انت 

وقد عدَّ الفاضل مالَّ كاتب جليب يف كتابه )كشف الظنون( ما ينيف على اثنني ومثانني 
ْلُه، وَمن علَّقشرًحا للبخاري، مابني مطوَّل وخمتصر، وَمن َأْكَمَلُه ومَ  على أوائله،   ن مل ُيْكم 

  .وَمن َخَدَم رجاله، إىل غري ذلك 
ي( وهو أوسعها، وأحفلها، وملَّا طُلب من جمتهد اليمن وأشهُر شروحه اآلن )فتح البار 

مة الشَّوَْكاين أن يشرح الصحيح، قال: ال هجرة بعد الفتح، يشري إىل كفاية )فتح   الَعالَّ
  .الباري( يف هذا الباب 

كشف الظنون( شروح للصحيح مطوَّلة وموجزة، كشرح وقد َحَدث بعد عصر صاحب )
ها ندي، وشرح الش   ، والعماد إمساعيل الَعْجُلوين الد  مشقيان، وكال  اإلمام الس   ب أمحد امل نْيين  

  .الشرحني مل يتما
نقطاُع حملاسن  وكنت علَّقت على أوائله شذرات ُمهمَّة، مثَّ عاق عن االسرتسال يف تتمته اال

 .ون أخرى وابهلل التوفيقالتأويل، وشؤ 
 رد  ف ريٍة على البخاري   -

جاء يف )شرح املنار( من كتب أصول احلنفية، املسمَّى )كشف األسرار( ما مثاله يف آخر 
َحد  ُث غري الفقيه يغلط كثريًا، فقد روي عن حممَّد بن إمساعيل صاحب  

ُ
خطبة الشرح: امل

، فأفىت بثبوت احلُْرمة بينهما، وُأخرج به من يت يف صبيني شراب من لنب شاةٍ الصحيح أنَّه اسُتف
. انتهى كالمه خبار  يَّة، والبهيمة ال تصلح أُمًّا لآلدمي     .ى، إذ اأُلختية تتبع األُم  

َحد  ُث يف الفقه فُمسلَّمٌة وإالَّ فما يغنيه حفظه وال ف ْقَه عنده، ولذا مل جن
ُ
د أقوُل: أمَّا حاجة امل

ء جمتهدون، دلَّ على ذلك تقراء، فإنَّ أرابب دواوين الس نَّة  ُكل هم فقهاحُمَد  اًث غري فقيه ابالس
تبويبهم األحكام الفقهية يف تراجم مؤلَّفاهتم، وعنونتهم ل َما ُيستنبط من األحاديث يف طليعة 

، فق يه، مستنبط، وهكذا أرابب األبواب والرتاجم، ممَّا ال يَ ْقد ُم عليه إالَّ جمتهد، ُمسَتدلٌّ
َسانيد فاجتهادهم وفقههم دوَّ امل

َ
نه أصحاهُبم وغرُي أصحاهبم، فَ َقلَّ حُمَد  ٌث  وطآت، وأما أرابب امل
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صاحب مسند إالَّ وفتاويه مأثورة حمفوظة، وال ميكن ألحٍد أن أيتينا مبَُحد  ٍث طارت شهرته يف  
حَ 
ُ
روعي أصويل، د  ث فقيه وزايدة، ألنَّه فاآلفاق وعرفه التاريخ وهو ليس بفقيه، كيف وامل

روف يف مثل طبقة أصحاب الس نن فأحرى إبمام  مستنبط ومستدل، ذو رأي وحجَّة، وهذا مع
َحد  ثني كالبخاري الذي طار نبأ فقهه يف اآلفاق، وطأطأت لد قَّة استنباط ه  األعناق، حىت  

ُ
امل

خ العلم  ور الن بالء، كما ذكره شيو أصبحت ترامجه يف دقتها حمار كبار العلماء، وموقف حم 
ة اإلسالم أمثال ابن خلدون وأضرابه يعلم  الذين خدموا صحيحه ابلشرح والتعليق، وفالسف

ذلك من طالع مثل )مقدمة فتح الباري( للحافظ ابن حجر وهي جمموعة من مؤلفات شىت 
رتيًبا، وفقًها، وقد فيما يتعلق ابلصحيح، رجااًل، وأسانيد، وتعاليق، وتراجم، ومناسبات، وت

  .نها يف هذه الورقات شذرات أثران ع
رفًا مما نوَّه به َمن َخَدَم هذا الصحيح ال ميلك نفسه من الضحك  من َعل َم هذا أو شدا ط

واالستغراب إذا قرأ ما ذكره النََّسفي  من حكاية هذه الف ْريَة  على هذا اإلمام، وما كان بنا من 
يُ َعرَّف بطالنه لوال خشية أن يسرتوح  الباطل بنفسه أحقر من أن حاجه للعناية برد  ها ألنَّ 

 
ُ
َغفَّلني أو املبتدئني، الذين ال مييَّزون بني الغث   والسَّمني، وحنن ال ندري ما  إليها بعض امل

احلامل حلكاية النََّسفي هلا، مع أنَّه حكاها بصيغة )ُرو ي( وهي عالمة التضعيف، والتمريض،  
  .هذا أواًل 

ْسن د   ها حىتَّ يُعلم مصدرها، ومعلوم ما للعزو من االعتبااثنًيا: مل يَ ْعزُها ملن رواو 
ُ
ر، إذ على امل

َخر  ج قبول املروي أو ردَّه، وإذا كان احلديث اجملهول رواته وخمرجه ال يقام له وزن، فأىنَّ  
ُ
وامل

  .ابألقاصيص واحلكاايت 
ا أخرج فيه ما  اهب على اإلطالق، ال سيما إذاثلثًا: إنَّ )صحيح البخاري( مفخر علماء املذ

املذاهب إالَّ وُعىن به، ما بني شارح له وقارئ، وساع   وافق مذهبهم، ومل يبق فاضٌل من علماء
لتلقي  ه، وحريص على مساعه، ومفتخر ابإلجازة به وبقرب السَّند إىل جامعه، حىتَّ إنَّ أرابب  

يًّ وحجازيٍ ، ومصريٍ  عه أبسانيد غريبة ما بني شاماألثبات واملسلسالت، نوَّعوا االتصال جبام
، وهنديٍ  ومغريبٍ ، ورووه مسلساًل ابلشافعية، واحلنفية واملالكية، واحلنابلة، ورأوا ذلك  وعراقيٍ 

م ن التَّحدث ابلن  عمة، وال حُيصى من خدمه ابلشرح من أفاضل احلنفية كما يراه من راجع 
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ف وصنَّف، حىت وال األئمة املتبوعون  مل ينلها غريه من كل ما أُل   )كشف الظ نون(، وهذه َمز يَّة 
  .ة والر  ضوان، إذ مل ختدم مؤلَّفاهتم كما خدم )صحيحه( من علماء املذاهب كافةعليهم الرَّمح

اري   من اآلاثر ما  رابًعا: إنَّ مثل هذه احلكاية كان ميكن أْن ُتصدَّق لو مل يكن لإلمام البخ
أكرب شاهد على علمه ومقدار ما أوتيه من  بدء، ألنَّ أثر اإلنسان هو  يكذهبا ابدئ ذي 

ىت عهد أْن يصدق دعوى جهل عامل أو ضالله، وآاثره تتلى وتنشر، وُكل ها جواهر  العرفان، وم
َا اَل تَ ْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلك ن تَ ْعَمى اْلُقُلوبُ  ﴿علم، وُكنوز هدى، اللهمَّ إذا عميت البصائر   فَإ هنَّ

ئمة املتأخرين بَزيغ يف  [ وقد مسعُت مرَّة َمن يرمي إماًما م ن األ46احلج:  ] ﴾الَّيت  يف  الص ُدور  
العقيدة مع أنَّ مؤلفاته يف التوحيد والد  ين اخلالص مل يبق دار إالَّ دخلتها، وال دماغ كبري إالَّ  

ْفُت وقلت: ما أشبه هذا مبا حكاه هللاُ تعاىل ع  ن املشركني يف نبزهم املؤمننيوآوت إليه، فَأس 
[ ونبزُهم رسوله نوًحا عليه  32]املطففني:  ﴾ء َلَضال وَن َوإ َذا رَأَْوُهْم قَاُلوا إ نَّ َهُؤاَل ﴿بقوله: 

  .[ يف آايت كثرية60]األعراف:   ﴾إ انَّ لَنَ رَاَك يف  َضاَلٍل  ﴿السالم بقوهلم: 
ؤرخني وال م ن  ببها مل يذكرها أحٌد م ن املخامًسا: دعوى أنَّ البخاريَّ ُأخرج من خبارى بس 

رجم البخاري من أحرار األفكار ونَ َقَدة الرجال مل يغادروا نبأً  الُقصَّاص اإلخباريني، مع أنَّ َمن ت
إالَّ ودوَّنوه، وقد علمَت ما حكوه من ماجرايته مع    وسطروه، وال أمرًا من ماجرايت له إالَّ 

  .الكالمالذ ْهلي   وأمري بلده يف مسألة 
كاح من أبواب ه القصة وأعار نظره ما أورده البخاري  يف كتاب الن   سادًسا: َمن مسع هذ

الر َضاع من فقه الس نَّة واألحكام يَ ْعَجُب غاية العجب من كذٍب ال يُ ْعَقل، وافرتاٍء ال يُ ْقَبل؛ 
َيان وال األطفال، فأىنَّ  ب ْ    له أن يُزاحم األئمة فيما ألنَّ من أجاب يف الرَّضاع مبا مل جتب به الص  

  .ثورة فيهيستنبط من أحكامه وفقهه ووجوه دالئل األحاديث املأ
ْخَتل ق  هذه احلكاية ومفرتيها هو احلسد على ما آتى هللاُ  

ُ
سابًعا: ال يشك  النَّبيه أبنَّ الدَّافع مل

لى كل مسند وكتاب، حىتَّ  البخاريَّ من ر فَعة الَقْدر، ومُسو الذكر، ونباهة صحيحه يف الس نَّة ع
فس من احلديث وما فيه ارتياب،  مرويه فصل اخل طَاب، والفيصل بني ما تطمئن به النَّ  صار

وأصبح ما مل خير  جه يف صحيحه موضع الر  يبة يف تصحيحه، إذ لوال ع لَّة فيه ملا تركه يف 
خاوي يف )شرح  األصول، أو التعليقات، كما أشار النَّووي يف )شرح مقدمة مسلم(، والسَّ 
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  .األلفية(
 يثأر أليب حنيفة من البخاري   رضي هللا  مًنا: يقول بعضهم: إنَّ مفرتي هذه احلكاية أراد أنْ اث

(. وحنن نرى أنَّ البخاريَّ مل يُ َعرب   هبذا  عنهما، إذ يقول عنه يف )صحيحه(: )وقال بعض النَّاس
ا دعا رامته رمحه هللا ورضي هللا عتنقيًصا من َقْدر اإلمام أيب حنيفة، وال حطًا من ك نه، وإمنَّ

م، واحرتاُم مقامه لتذهب النَّفس يف اإلهبام إىل غري معني، البخاريَّ إىل هذا األدُب مع اإلما
وللتحاشي من صريح التسمية وتعقيب الرد  ، فآثر اإلهباَم هلذا األدب والتكرمي، فأحرى مبحيب 

مام أبو حنيفة غري منفرد يف  وال َيْكفروُه، وقد يكون اإل اإلمام أن يشكروا البخاريَّ على صنيعه
: )قال بعض النَّاسها اتلك األقوال اليت ردَّ  ( ابإلمام وبكل   َمن لبخاري ، فيصدق قول البخاري  

  .وافقه، سواء تقدَّم عليه، أو أتخر عنه، فل َم حيصرون ذلك ابإلمام
حفظًا  لك مسلك البخاري يف اإلهبام؛وهكذا الواجب يف أدب مناقشة أي   إمام أْن يس 

ي   يف آخر )املنار(: ورابعها: جهل َمن خالف يف  للمهابة واالحرتام، أين هذا من قول النََّسف
، وجهل داود الظَّاهري، فتأمل  اجتهاده الكتاب والس نَّة، وقول شارحه: كجهل الشافعي  

  ق!.الفر 
حنيفة رضي هللا عنه يف   مبا اْ فرتوه أيًضا على أيب اتسًعا: ُتشبه فرية هذه احلكاية على البخاري،

ا حبسه على القضاء ألنَّه أراده عليه فامتنع، مع أنَّه أعقل من أن حيبس   حكايته أنَّ املنصور إمنَّ
ا خمتلقو  اإلمام حبس األبد على أمٍر مل متض ُسنٌَّة ابإلكراه فيه، من إمام جائر وال عادل، وإمنَّ

ليس له إملام ابحلقائق، وقد أابن السَّبب الذي  تمويه على املغفَّلني، وَمن هذه القصة أرادوا ال
مة الزَّخَمَْشري  يف تفسري آية:  ُحبس َوإ ذ  ابْ تَ َلى   ﴿ألجله أبو حنيفة رمحه هللا حبس األبد الَعالَّ

ْيَم َرب ُه ب َكل َماٍت فََأمَتَُّهنَّ قَاَل إ ين   َجاع ُلَك  يت  قَاَل الَ يَ َناُل َعْهد ي  ُذر  يَّ  َماًما قَاَل َوم نْ ل لنَّاس  إ  إ بْ رَاه 
 [ 124]البقرة:  ﴾الظَّال م نَي 

رًّا بوجوب ُنصرة زيد   قال الزَّخَمَْشري  _وهو من كبار احلنفية_: وكان أبو حنيفة رمحه هللا يفيت س 
ت
ُ
سمَّى ابإلمبن علي رضوان هللا عليهما، ومحل املال إليه، واخلروج معه على الل  ص امل

ُ
ام غلب امل

َوانيقي وأشباههواخلل    .يفة، كالدَّ
وقالت له امرأة: أشرت على ابين ابخلروج مع إبراهيم وحممد ابين عبد هللا بن احلسن حىتَّ قتل، 
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فقال: ليتين مكان ابنك. وكان يقول يف املنصور وأشياعه: لو أرادوا بناء مسجد، وأرادوين 
  .شريانتهى كالم الز خمَْ على عد   آُجر  ه  ملا فعلت. 

ا كان ألمٍر سياسي ال تَ ْغَتف ُر مثله السَّالطني وهو الفتوى  وب ه يُ ْعَلُم أنَّ حبَس اإلمام رمحه هللا إمنَّ
ا حكوا ذلك  ابخلروج عليهم، وموآزرة اخلارجني عليهم، ال لكونه اْ متنع عن قبول القضاء، وإمنَّ

رى رأي الشيعة يف ذلك، واحلق علي، وي ام يتشيَُّع لزيد بنمتويًها وتكتًما، كيما يُقال: إنَّ اإلم
ال خيفى مهما ُكتم أو ُمو  ه أمره؛ ألنَّ له الظهور والغلبة بطبعه، كما أنَّ الباطل واالفرتاء ال 

  .يلبث أن يضمحلَّ، ألنَّ زهوقه ذايت له، وما ابلذات ال يتخلف
 ما حصل له من احملنة من كيد ُحسَّاده   -

من املشايخ أنَّ حممَّد بن إمساعيل ملا ورد نيسابور   مجاعة محد ابن َعدي: ذكر يلقال أبو أ 
واجتمع النَّاس عنده، َحَسَده بعض شيوخ الوقت، فقاَل ألصحاب احلديث: إنَّ حممَّد بن  

إمساعيل يقول: لفظي ابلقرآن خملوق. فلمَّا حضر اجمللس قام إليه رجل فقال: اي أاب عبد هللا  
؟ فأعرض عنه البخاري  ومل جيبه ثالاًث،  قري خملو هو أو غ اللفظ ابلقرآن خملوقما تقول يف 

فأحلَّ عليه، فقال البخاري : القرآن كالم هللا غري خملوق، وأفعال العباد خملوقة، واالمتحان  
  .بدعة. َفَشغَّب الرجُل وقال: قد قال: لفظي ابلقرآن خملوق

سَي _ يقول: ما زلُت السََّرخد _ يعىن أاب قدامة وقال البخاري: مسعُت عبيد هللا بن سعي
  .أمسع أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد خملوقة

بني  
ُ
قال حممَّد بن إمساعيل: حركاهتم، وأصواهتم، وأكساهبم، وكتابتهم خملوقة، فأمَّا القرآُن امل

وعى يف القلوب، فهو كالم هللا غري خملوق، قال هللا
ُ
َبْل   ﴿تعاىل:  املثبت يف املصاحف، امل

  . [49]العنكبوت:  ﴾بَ ي  َناٌت يف  ُصُدور  الَّذ يَن أُوُتوا اْلع ْلَم آاَيٌت  ُهوَ 
وكان من أعظم َمن أاثر عليه الفتنة يف نيسابور حممَّد بن حيىي الذ هلي، رفيقه يف الطلب  

  .وأستاذه
 
ً
علوا بور ما فا فعل به أهل نيساقال مسلم: ملَّا َقد م البخاري  نيسابور ما رأيُت والًيا وال عامل

به، استقبلوه من مرحلتني من البلد أو ثالث، وقال حممَّد بن حيىي الذ هلي يف جملسه: َمن 
أراد أن يستقبل حممَّد بن إمساعيل غًدا فليستقبله، فإين   أستقبله. فاستقبله حممَّد بن حيىي 
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ال تسألوه   بن حيىي:، فقال لنا حممَّد وعامة علماء نيسابور، فدخل البلد، فنزل دار البخاريني
عن شيٍء من الكالم؛ فإنَّه إن أجاب خبالف ما حنن عليه وقع بيننا وبينه، ومشَ َت بنا كل  

انصيبٍ  ورافضيٍ  وَجْهميٍ  ومرجئ خبُراسان. قال: فازدحم النَّاس على حممَّد بن إمساعيل حىتَّ 
مه، قام إليه رجل  يوم قدو  الثاين أو الثالث منامتألت الدَّار والس طوح، فلمَّا كان اليوم 

فسأله عن اللفظ ابلقرآن. فقال: أفعالنا خملوقة، وألفاظنا من أفعالنا. قال: فوقع بني النَّاس  
اختالف، فقال بعضهم: قال: لفظي ابلقرآن خملوق، وقال بعضهم: مل يقل، فوقع بينهم يف  

  .م. انتهىع أهل الدار فأخرجوهذلك اختالف حىت قام بعضهم إىل بعض، قال: فاجتم
قلت: إنَّ هني الذ هلي عن سؤال البخاري عن شيٍء من الكالم، فيه تلقني للفتنة، وتعليم 
ملثارها، وفتح لباهبا، ولذا قال أبو حامد ابن الشَّْرقي: مسعت حممَّد بن حيىي الذ ْهلي يقول: 

وال ُيَكلَّم، اَلُس  لوق فهو مبتدع وال جيُ القرآن كالم هللا غري خملوق، وَمن زعم لفظي ابلقرآن خم 
ومن ذهب بعد هذا إىل حممَّد بن إمساعيل فاهتموه أنَّه ال حيضر جملسه إالَّ َمن كان على 

  .مذهبه
فمن هنا يظهر أنَّ الذَّهلي كاد للبخاري يف مسألة يعسر اتقاء العثور فيها، وهي املسألة اليت  

شررها يف البالد، وغليان  استطارة هد من الفتنة هبا، و كانت حديث القوم ومَسَرهم؛ لقرب الع
  .الص دور ابلبغضاء والَعَداوة واملقت ملن ال يتعصب فيها

قال احلاكم: وملَّا وقع بني البخاري  وبني الذ ْهلي   يف مسألة اللفظ انقطع النَّاس عن البخاري   
حيَ ل  له أن  لفظ فال : َأاَل َمن قال ابلإالَّ مسلم بن احَلجَّاج، وأمحد بن سَلمة، قال الذ هلي

حيضر جملسنا. فأخذ مسلم رداءه فوق عمامته وقام على رؤوس النَّاس، فبعث إىل الذ هلي   
  .مجيع ما كان كتبه عنه على ظهر مجال

وعن أمحد بن َسَلمة النيسابوري   قال: دخلت على البخاري   فقلت: اي أاب عبد هللا إنَّ هذا  
دينة، وقد جلَّ يف هذا األمر حىتَّ ال يقدر أحٌد منَّا  هذه امل خبراسان، خصوًصا يف رجل مقبول

َوأُفَ و  ُض أَْمر ي إ ىَل اَّللَّ  إ نَّ اَّللََّ ﴿أن يكل  مه فيه فما ترى ؟ قال: فقبض على حليته مثَّ قال:
ْلع َباد   رٌي اب   طرًا، واليسابور أشرًا، وال ب[ اللهمَّ إنَّك تعلم أين   مل أرد املقام بن44]غافر: ﴾َبص 

ا أبت عليَّ نفسي الرجوع إىل الوطن لغلبة املخالفني، وقد قصدين هذا  طلًبا للرائسة، وإمنَّ



735 
 

الرجل حسًدا ملا آاتين هللا ال غري، مثَّ قال يل: اي أمحد إين خارٌج غًدا لتخلصوا من حديثه  
جملس حممَّد َلمة من جَّاج وأمحد بن سَ وقال احلافظ ابُن اأَلْخَرم: ملا قام مسلم بن احلَ  .ألجلي

، قال الذ هلي : ال ُيساكنين هذا الرجل يف البلد. فخشي البخاري    بن حيىي بسبب البخاري  
  .وسافر

وقال اإلمام ابن السيد الَبطَْليَ ْوسي األندلسي يف كتابه )اإلنصاف( يف الباب اخلامس يف 
 هذا الباب _ ابب نقد  ه هللا يف أيب عبد هللا رمح اخلالف العارض من جهة الرواية: وللبخاري   

م انتقدوا احلديث  الرجال _ عناء مشكور، وسعي مربور، وكذلك ملسلم وابن َمع ني، فإهنَّ
َحد  ثني، واملتهمني ابلكذب، حىت  ضجَّ م ن ذلك َمن كان يف 

ُ
وحرَّروه، ونبهوا على ضعفاء امل

، فلم يزالوا لبخاري   صدور الفقهاء على ا عصرهم، وكان ذلك أحد األسباب اليت أوغرت 
يرصدون له املكاره، حىت أمكنتهم فيه فرصة بكلمٍة قاهلا، فَكفَّروه هبا، وامتحنوه، وطردوه من 

  :موضع إىل موضع، وحىت محل بعض النَّاس قَلَقه من ذلك على أنَّ قال
 يُد  يف الر  جال  مقالٌة َسُيْسَأُل عنها واملليُك َشه  والبن  َمعني  

 هو غيبٌة وإْن َيُك ُزورًا فالع َقاُب َشديُد قولُه ف فإْن َيُك حًقا
وما أخلق قائَل هذا الشعر أبن يكون دفع َمْغَرًما، وَأسرَّ َحْسًوا يف ارتغاٍء؛ ألنَّ ابن َمع ني فيما  

فعل أجدُر أبن يكون مأجورًا من أن يكون مأزورًا، وأن ال يكون يف ذلك ملوًما بل 
 .انتهىمشكورًا. 

  :ي أمريها له، ووفاتهخبارى، ونفرجوعه إىل  -
ريازي : ملا رجع أبو عبد هللا البخاري  إىل خبارى نصبت له الق َباُب  قال أمحد بن منصور الش  

على فرسخ من البلد، واستقبله عامَّة أهل البلد، حىت مل يبق مذكور، ونثر عليه الدراهم 
   فخرج إىل بيكند.  من خبارى ره ابخلروجه وبني األمري فأموالداننري، فبقي مدَّة مثَّ وقع بين

وقال احلاكم: عن أيب بكر بن أيب عمرو قال: كان سبب مفارقة أيب عبد هللا البخاري   البلَد  
_يعين: خبارى_ أنَّ خالد بن أمحد الذ هليَّ وايل خبارى، خليفة ابن طاهر سأله أن حيضر 

قال: ال يسعين أْن أخصَّ  من ذلك، و  على أوالده فامتنعمنزله فيقرأ |)التاريخ( و)اجلامع( 
قوًما ابلسَّماع دون آخرين، فاستعان خالد حُبريث بن أيب الورقاء وغريه من أهل خبارى حىت  
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تكلَّموا يف مذهبه، فنفاه عن البلد، وقد انتقم احلق  سبحانه من األمري وكل   من قصده بسوء،  
وهو على أاتٍن، وُأشخص على  نودي عليه  واحلَْبس، بعد أنْ فصار عاقبة األمري إىل الذ ل   

  .إَكاٍف وكذلك البقية
روى ُغْنَجاُر أنَّ خالًدا الذ هليَّ وايل خبارى بعث إىل حممَّد بن إمساعيل أن اْ محْل إيلَّ كتاب 

ْلُه إىل )اجلامع( و)التاريخ( ألمسع منك، فقال لرسوله: قل له: إين   ال أُذ ل  العلم، وال َأمحْ  
فإْن كانت له حاجًة إىل شيٍء منه، فليحضرين يف مسجدي، أو يف   لسَّالطني،أبواب ا

داري، فإن مل يعجبك هذا فأنت سلطاٌن فامنعين من اجمللس، ليكون يل عذٌر عند هللا يوم  
 .القيامة، إين   ال أكتم العلم. فكان سبب الوحشة بينهما 

  ذكر وفاته -
ل _ وهو الذي نزل عليه البخاري  لب بن جربي الورَّاق: مسعت غاوقال حممَّد بن أيب حامت 

يقول: إنه أقام أايًما فمرض حىتَّ وجه إليه رسول من أهل مسرقند يلتمسون منه   _ خَبْرتَنك 
اخلروج إليهم، فأجاب وهتيأ للركوب، ولبس ُخفَّيه وتعمَّم، فلما مشى قدر عشرين خطوة أو  

ابة لريكبها وأان  فقد ضعفُت. فأرسلناه فدعا أرسلوين،   آخذ بعضده، قال:حنوها إىل الدَّ
بدعوات مثَّ اضطجع فقضى، مثَّ سال منه عرق كثري، وكان قال: كفنوين يف ثالثة أثواب،  

ليس فيها قميص وال عمامة، قال: ففعلنا، وملا أدرجناه يف أكفانه وصلَّينا عليه، ووضعناه يف  
مً حفرته فاح من تراب قربه رائحة طيبة كامل لنَّاس خيتلفون إىل قربه  ا، وجعل اسك، ودامت أايَّ

  .أايًما أيخذون من ترابه، إىل أن جعلنا خشًبا مشبًَّكا
  .ه ( ست ومخسني ومائتني256وكانت وفاته ليلة عيد الفطر سنة )

  .ه ( اثنتني وستني سنة إالَّ ثالثة عشر يوًما، تغمده هللا برمحته62وكانت مدة عمره ) 
  :ة على الُبخاريثناء األئم  -

  .ل النَّسائي: ما يف هذه الكتب ُكل  ها أجود من كتاب حممَّد بن إمساعيلقدَّمنا قو 
: نظرُت يف كتاب )اجلامع( الذي ألَّفه أبو عبد هللا البخاري ، فرأيته جامًعا   وقال اإلمساعيلي 

ال  املستنبطة، اليت  كما مُسي لكثري من الس َنن الصحيحة، ودااًل على مجل من املعاين احلسنة
ثلها إالَّ من مجع إىل معرفة احلديث ونقلته والعلم ابلرواايت وع َللها ابلفقه، واللغة،  يكمل مل
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ومتكًنا منها ُكل  ها، وتبحرًا فيها، قال: وكان رمحه هللا الرجل الذي قصر زمانه على ذلك، فربع 
  .نفع بهفعه هللا و والقصد للخري، فن وبلغ الغاية، فحاز السَّبق، ومجع إىل ذلك حسن الن  يَّة، 

وقال احلاكم أبو أمحد النيسابوري: رحم هللا حممَّد بن إمساعيل فإنَّه ألَّف األصول _ يعين 
ا أخذه من كتابه   .أصول األحكام _ من األحاديث، وبنيَّ للناس، وكل  َمن عمل بعده فإمنَّ

د علي بن  إالَّ عنغرُت نفسي عند أحدٍ وبلغ علي بن املديين أنَّ البخاريَّ يقول: ما استص
  .املديين، فقال ابن املديين: دعوا قوله، فإنَّه ما رأى مثل نفسه

َبة بن سعيد: جالسُت الفقهاء والز هاد والُعبَّاد فما رأيُت منذ عقلُت مثل حممَّد بن  وقال قُ تَ ي ْ
  .إمساعيل، وهو يف زمانه كعمر يف الصحابة

َبة للسائل: هذا أمحد د بن إمسْكران، فدخل حممَّ وُسئل قتيبة عن طالق السَّ  اعيل، فقال قُ تَ ي ْ
  .ابن حنبل، وإسحاق بن رَاَهَويه، وعلي بن املديين قد ساقهم هللا إليك. وأشار إىل البخاري   

  .وقال أمحد ابن حنبل: ما أخرجت ُخرَاسان مثل حممَّد بن إمساعيل
 .د بن إمساعيل فقيه هذه األُمَّةمَحَّاد اخلُزَاعي: حممَّ بن  وقال يعقوب بن إبراهيم الدَّوَرقي ونُ َعيم

وقال بُ ْنَدار حممَّد بن بشار: هو أفقه خلق هللا يف زماننا، وقال ملَّا قدم البصرة: قدم اليوم 
  .سيد الفقهاء

وقال َرَجاء بن ُمَرجَّى احلافظ: فضل حممَّد بن إمساعيل على العلماء، كفضل الرجال على 
  .الن  ساء

ْيَكندي : لو قدرُت أن أزيد من عمري يف عمر حممَّد بن إمساعيل قال حيىي بن َجْعَفر الب َ و 
  .لفعلُت؛ فإنَّ مويت موت رجل واحد، وموت حممَّد بن إمساعيل فيه ذهاب العلم

ْسن دي : حممَّد بن إمساعيل إمام، فمن مل جيعله إماًما فاهتمه
ُ
  .وقال عبد هللا بن حممَّد امل

له: إنَّ البخاريَّ صحَّحه فقال: حممَّد بن إمساعيل أبصر دَّارمي  عن حديث وقيل ل الوسئ
مين، وهو أكيس خلق هللا، َعَقل عن هللا ما أمر به وهنى عنه من كتابه، وعلى لسان نبيه،  

  .إذا قرأ القرآن شغل قلبه ومسعه وبصره، وتفكَّر يف أمثاله، وعرف حالله من حرامه
وأتباعه يطول، وقد استوىف ُغررًا من ذلك احلافظ  ليه من أشياخه، وأقرانه،اء عواستقراء الثن

 .ابن حجر يف )مقدمة الفتح( فلريجع إليها املستزيد
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 التغايل يف رفع األسانيد إىل جامعه   -
ولعت أَنْ ُفُس الفضالء ابالتصال جبامعه، وعنيت يف إثباهتا بتنوع األسانيد إليه، والتفنن يف 

عم  رين؛ لتقل 
ُ
الوسائط إليه، وزاد  تسلسلها، وغلت يف حمبَّة القرب منه واإلغراب يف الظفر ابمل

اإلغراب، فزعم االستجازة من اجلن  ، وآخر تباهى إبجازٍة مناميَّة طوت له   بعضهم يف
املسافات طًيا كبريًا كما يراه متتبع األثبات املتأخرة، وقد تكلَّمت على مثل هذا التغايل يف  

ء املتولعون بذلك  كتاب )الطالع السعيد يف مهمات األسانيد(، والذي أُراه أنَّه مل يؤت هؤال
ا أحاط أبزمنتهم املتأخرة من ضعف العلم، وموت التحقيق، وذهاب رجال النَّظر إالَّ ممَّ 

واالستدالل، اللهم إالَّ بقااي غمرهم ذاك احمليط، فلم يكن هلم صوت إالَّ داخل بيوهتم أو 
ن السََّلف أن مدارسهم أو يف مؤلفاهتم، وإالَّ فمىت عهد من أئمة احلديث، وأبطال الرواية م

واية على منام أو ختيل جين ؟ هل مُسع ذلك من أمثال البخاري   ومسلم، بل ممَّن يعولوا يف الر 
  .هو دوهنما مبراحل، ممَّن مجع األجزاء، واملعاجم ؟ كال فإانَّ هلل وإانَّ إليه راجعون

ء الر  جال وختريهم،  وابجلملة فحيلة السَّند معرفة رجاله وطبقاهتم، وكما بدئ هذا األمر ابنتقا
ون فيمن يوصلنا هبم، وال أرى التساهل يف ذلك، وإْن ولع به َمن ولع م ن املتناظرين  فكذا يك

ل َما أوضحنا، فلذا أسوق ما أراه أجوَد سند دمشقي يل إىل اإلمام البخاري؛ لشهرة رجاله  
 عليهم، ورفع  وحفظ ترامجهم، وفيه عدا عن ذلك تتوجيه ابألابء واألجداد الذين أنعم هللا

م، وتسلسله ابلد  مشقيني من أوله إىل آخره، ومثل هذا معدود من لطائف  درجتهم ابلعل 
  :اإلسناد عند احملد  ثني فأقول

أروي هذا الصحيح مساًعا لبعضه، وإجازة لباقيه، عن موالي اإلمام الوالد األستاذ الشيخ  
  .ا يف دمشق ومدرسهحممَّد سعيد رمحه هللا ورضي عنه، إمام جامع سنان ابش

ق، إمام جامع   عن والده مة الشيخ قاسم بن صاحل بن إمساعيل الشهري ابحلالَّ َجدَّي الَعالَّ
  .سنان ابشا ومدرسه أيًضا

مة الشيخ األوحد الشيخ صاحل الدَّسوقي احُلسيين، إمام جامع سنان ابشا ومدرسه   عن العالَّ
  .أيًضا، وهو جد  جديت أليب

  .العارف ابهلل تعاىل سليمي الد  مشقي   الصَّاحليعن الشيخ علي ال
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  .عن الشيخ عبد الغين النَّابلسي الد  مشقي   
  .عن جنم الد  ين حممَّد الَغز  ي الد  مشقي   

  .عن والده بدر الدين حممد الَغز  ي الد  مشقي   
  .عن تقي الد  ين أيب بكر ابن قاضي َعْجُلون الد  مشقي   

ين حممَّد بن أيب بكر الشهري اببن انصر الد  ين  الد  اير الشَّامية مشس الد   عن خامتة ُحف اظ 
  .الد  مشقي   

  .عن عالء الد  ين علي بن أيب اجملد بن الصائغ الد  مشقي   
  :عن أيب العبَّاس أمحد بن أيب طالب احَلجَّار الد  مشقي   الصَّاحلي   قال

َبارك 
ُ
ثنا احُلسني بن امل   :بصاحلية دمشق قال الزَّبيديحدَّ

ثنا جزي  اهلَروي  قال حدَّ   :عبد األول بن عيسى الس  
ثنا عبد الرمحن بن حممَّد بن املظفَّر الدَّاوودي  قال   :حدَّ

ثنا عبد هللا بن أمحد بن مح ويه السََّرخسي  قال   :حدَّ
ثنا حممَّد بن يوسف الف َربري  قال   :حدَّ

ثنا مؤل  فه حم   .مساعيل البخاري  رمحه هللامَّد بن إحدَّ
وقد آثرُت طول السَّند ل َما ذكرُت، وإالَّ فقد استخرجُت سنًدا قريًبا إىل البخاري   من طبقات 

رجال إسناده ال أعلم أقرب منه على التحقيق، فيه طي واسطة اإلسناد املشتهر اآلن أبنَّه  
به،  الطالع السعيد( الذي نوَّهت نيدي يف )أقرب سند إىل البخاري، وقد ذكرتُه مع تنوع أسا

ومع جماراتنا ملا أُل  ف م ن مثل هذا، فإنَّ اغتباطنا بفقه الد  رَاية ال ابلُقرب وال بسرد الر  واية يف 
 .املطبوع: الدراية فلله احلمُد يف األوىل واآلخرة

  :ما نظم يف مدح البخاري وكتابه اجلامع الصحيح -
  :َحيَّان األندلسي لشهري أبومن ذلك ما قال اإلمام ا

نيا وقد فُ ْزت يف اأُلخرى َأَسام    َع َأْخَباَر الرَّسول  لك الُبشرى لقد ُسدَت يف الد 
 ُتَشنَُّف آذااًن بعقد  َجَواهٍر تَ َود  الَغَواين لو تُ َقل  ُدُه النَّحرا 

 را  َجواهر كم َحلَّت نفوًسا نفيسًة فحلَّت هبا َصْدرًا وَجلَّْت هبا َقدْ 
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  لنا نَ َقلوا اأَلخباَر عن طَي  ٍب َخربا  لد  يُن إالَّ ماروته َأكابرٌ َهل ا
 وأد وا أحاديث الرَُّسول مصونًة عن الزَّيف والتَّصحيف فاستوجبوا الش كرا 

 وإنَّ الُبخاريَّ اإلماَم جلامٌع جبامعه  منها اليواقيَت والد ررا 
 ا وانَر به بَدرًا  َء به مشسً على َمْفر ق  اإلسالم اتٌج ُمَرَصٌع أضا

ا وأعظم به حبرا  وحبُر ع ًٍ  لوٍم يلفُظ الد رَّ ال احلصى فَأَْنف ْس هبا ُدرَّ
 َتصانيُفُه نَ ْوٌر ونُ ْوٌر لناظٍر فَ َقد َأْشَرَقْت زُْهرًا وقد أينَ َعت َزْهرا 

صها مجًعا وخُيْل ُصَها ت ربا  ْخَتار  ينظ ُم َشتَّها يُلخ  
ُ
 حنا ُسنََّة امل

ُصونَة جاهوَكم بَذَ 
َ
 ًدا فجاز هلا حبرًا وَجاَب هلا بَرا  َل الن َّْفَس امل

َجازايًّ وطورًا أتى مصرا   فطورًا ع راقيًّا وطورًا ميانًيا وطورًا ح 
يَفًة فواىف كتااًب قد غدا اآليَة الُكربى    إىل أن َحوى منها الصَّحيَح َصح 

ْرَعٌة ُمطَ   سَّماكني والنسر تعلو الهَّرةٌ كتاٌب له م ْن َشرْع أمحَد ش 
  : بعض الُفضالء  ومن ذلك قول

 أعيا ُفُحول الع ْلم َحلَّ رموز  ما أبداُه يف األبواب من أسرار  
لوا إىل األمثار   فازوا من األوراق منه مبا َجنَ ْوا منها ومل َيص 
 ما زال ب ْكرًا مل يُفضَّ ختاُمه وُعراه ما حلَّت عن األزرار 

 ر  ا ضرُبت على األبواب كاألستا أَوراقهحجبت معانيه اليت
ْنُه الع ْلُم كاألهنار     م ْن ُكل   ابب حني يفتح بعضه ينهار م 

ْثَل البحار ملنشأ األَْمطَار    ال َغْرو إْن أمسى الُبخاري  للورى م 
 َخَضَعْت له األَقْ رَاُن فيه إذا بدى َخر ًوا على األذقان واألكوار  

، وقد أعددته درًسا يقرأ يوم فضله مجعه من ترمجه البخاري    هذا ما َيسَّر هللا سبحانه من
ختام جامعه الصحيح؛ ليقف متحم  له على فضله الرَّجيح، أغدَق هللاُ على َجَدثه سحائَب  

 .فر لنا ولوالدينا وملشاخينا وللمؤمنني إنَّه ويل الفضل واإلحسانالرَّمحة والرضوان، وغ
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 1خاري شرح أول حديث في صحيح اإلمام الب  -63

 ( 1345ت   )      ر س الكتاين حممد         

البخاري : هو الشيخ اإلمام، احلافظ احلجة اهلمام، قدوة أهل اإلسالم، وخامتة  قال رمحه هللا: 
اجلهابذة النقاد األعالم، أمري املؤمنني يف احلديث، وطبيب علله يف القدمي واحلديث، وشيخ  

بن إبراهيم بن املغرية بن  هللا، سيدي حممد بن إمساعيل املشايخ يف الرواية واحلديث، أبو عبد 
ة _معناه بلسان أهل خُبارى: الزراع_ بن األحنف، اجلعفي  والًء، الفارسي  نسًبا،  بَ ْرد ْزبَ 

البخاري  بلًدا، نسبًة إىل خبارى؛ بلدة معروفة من أعظم مدن ما وراء النهر، بينها وبني مسرقند 
 ار لفظ البخاري   مبنزلة الَعَلم لهلتولده فيها، وطار ذلك حىت صمثانية أايم، نسب إليها؛ 

ولكتابه، كان جد  جد  ه بَ ْرد ْزبَة فارسيًّا، على دين قومه فارس، وأسلم ولده املغرية على يد 
ب إليه نسبة والٍء، عماًل مبذهب من يرى أنَّ من   اليمان بن أخنس اجلعفي   وايل خبارى، فُنس 

ال غريه إبراهيم؛ فلم يقف احلافظ ابن حجر و  كان والؤه له، وأمَّا جد ه   أسلم على يد شخص؛
على شيء من أخباره، وكأنه مل ينظر يف الع لم، ووالده إمساعيل كان من ثقات احملدثني، وأحد  
العلماء الورعني، ذكره ابن حبَّان يف »الثقات« وابنه البخاري  يف »التاريخ الكبري«، يروي عن  

ه قال: ال  ، وروى عنه العراقيون، وحيكى عنه أنَّ اد بن زيد، وصحب ابن املباركمالك، ومحَّ 
 .أعلم يف مجيع مايل درمهًا من شبهة

وُول د هو _أعين: البخاري_ ببخارى يوم اجلمعة، بعد صالهتا، لثالث عشرة ليلة خلت من 
يف حجر والدته،  شوال، سنة أربع وتسعني ومئة، وتويف أبوه إمساعيل وهو صغري، فنشأ يتيًما 

صري، وذهبت عيناه يف صغره، فرأت والدته  سم، مربوًعا، ليس ابلطويل وال ابلقوكان حنيف اجل
سي  دان إبراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم يف املنام، فقال هلا: قد ردَّ هللا على ولدك بصره  

 .بكثرة دعائك له، فأصبح وقد َردَّ هللا عليه بصره

 
 شرح أول حديث يف صحيح اإلمام البخاري   1

 1الطبعة :  .  دمشق  1440اتريخ النشر :  .  دار النشر : دار الكمال املتحدة
 بل إبشراف حممد طاهر شعباناحملقق : قو 
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دَّ  املكتب، وملا بلغ إحدى عشرة سنة؛ ر  ث وله عشر سنني بعد خروجه منوأهل َم طلب احلدي
، وكان   على بعض مشاخيه ببخارى غلطًا وقع له يف سنٍد حىت أصلح كتابه من حفظ البخاري  

حيفظ وهو صيبٌّ قبل البلوغ سبعني ألف حديث َسْرًدا، فلما بلغ ست عشرة سنة؛ حفظ  
ه وأخيه أمحد إىل مكة،  حاب الرأي، مثَّ خرج مع أم   كتب ابن املبارك ووكيع، وعرف كتب أص

أقام هو لطلب احلديث، فلما طعن يف مثاين عشرة سنة؛ صنَّف قضااي الصحابة  فرجع أخوه، و 
والتابعني وأقاويلهم، وصنَّف ابملدينة املنورة عند الرتبة املطهرة »اترخيه الكبري« يف الليايل 

  .رة، وسن ه مثاين عشرة سنةاملقمرة، وكتبوا عنه، وما يف وجهه شع
ر مشايخ احلديث يف أكرب املدن واألقاليم، وأخذ عنهم،  وملَّا رجع إىل مكة؛ ارحتل إىل سائ

وكان إذا نظر يف كتاٍب مرة واحدة؛ حفظ ما فيه، وكان يقول: أحفظ مئة ألف حديث 
  صحيح، ومئيت ألف حديث غري صحيح؛ أي: ابعتبار كثرة طرقها، مع عد   املكرر،

السلف يطلقون على كل  ه لتابعني وغريهم، وفتاويهم، مما كان واملوقوف، وآاثر الصحابة وا
حديثًا، وكان يقول: دخلت بلخ، فسألين أهلها أن أملي عليهم م ن كل   َمن كتبُت عنه،  

  .فأمليُت ألف حديث عن ألف شيخ 
دعين أقب  ل رجليك اي  ولبلوغ هنايته يف معرفة علل احلديث كان مسلم بن احلجاج يقول له: 

طبيب احلديث يف علله، وقال الرتمذي: مل أر أحًدا  األستاذين، وسي  د احملد  ثني، واي  أستاذ 
  .ابلعراق وال خبراسان يف ذلك أعلم منه

 .وكان حيضر جملسه زهاء _أي: قدر_ عشرين ألًفا

كل يوم من غري ضرر،  ومن مناقبه: تقليل األكل جدًّا، حىت انتهى أكله إىل مترة أو لوزة يف  
اله أفردت ابلتآليف العديدة، وقد قال أمحد:  يف »العهود احملمدية«، ومناقبه وأحو ذكر ذلك 

ما أخرجْت خراسان مثله، وقال غري واحد: هو فقيه هذه األمة، وقال ابن خزمية: ما حتت  
ث؛  أدمي السماء أعلُم ابحلديث منه، وقال إسحاق ابن راهويه: اي معشر أصحاب احلدي

؛ الحتاج إليه؛ ملعرفته   تبوا عنه، فإنه لو كان يف زمن احلسنانظروا إىل هذا الشاب واك البصري  
  .ابحلديث وفقهه

وقال التاج الس بكي  يف »طبقاته«: كان البخاري  إمام املسلمني، وقدوة املؤمنني، وشيخ  
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  .املوحدين، واملعوَّل عليه يف أحاديث سيد املرسلني
على سائر أقرانه،  ، واملقتدى به يف أوانه، واملقدَّم : كان إمام احلديث يف زمانهوقال ابن كثري

 وكتب إليه أهل بغداد كتااًب يقولون فيه:  
 املسلمون خبري ما بقيت هلم وليس بعدك خري حني تفتقد 

ذا  وهو أوَّل من صنَّف يف احلديث الصحيح اجملرَّد، مل خُيل  ط معه غريه، ولذلك مُس  ي كتابه ه
 .«عليه وسلم وسننه وأايمه املختصر من أمور رسول هللا صلى هللاب »اجلامع الصحيح املسند 

وأمجع احملققون على أنَّه أصح  كتاٍب بعد القرآن، وقال الذهيب  يف »اتريخ اإلسالم«: هو أجل   
  كتب اإلسالم وأفضلها بعد كتاب هللا، قال: ولو رحل الشخص لسماعه من ألف فرسخ؛ ملا

  .خابت رحلته 
واملقام، فرأيت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يف   ملروزي   قال: كنت انئًما بني الركنوعن أيب زيد ا

، وما تدرس كتايب؟« فقلت: اي   املنام، فقال يل: »اي أاب زيد؛ إىل مىت تدرس كتاب الشافعي  
 .رسول هللا؛ وما كتابك؟ قال: جامع حممد بن إمساعيل

يب   صلى هللا عليه  أنين رأيُتين واقًفا بني يدي النَّ   عنه: احلامل يل على أتليفهوقد قال رضي هللا
وسلم وبيدي مروحة أذب  عنه، فُعرب   يل أبين أذب  عنه الكذب، وكان يقول: صنَّفُت كتايب 

هذا يف املسجد احلرام، وما وضعُت فيه حديثًا إال بعد ما استخرت هللا تعاىل، وصليُت 
  .يقنُت صحتهركعتني، وت

لك، وصليُت ركعتني، وكان هذا  ا وضعت فيه حديثًا إال اغتسلت قبل ذويقول أيًضا: م
الغسل _فيما قيل_ مباء زمزم، والصالة خلف املقام، وهذا على أنَّه صنَّفه مبكة، وهو ما نقل 

ابملدينة،   عنه، كما تقدَّم قريًبا، وقيل: صنَّفه ببخارى، قاله ابن طاهر، وقيل: ابلبصرة، وقيل:
  .صن  ف فيه يف هذه البالد كل  هاومجع: أبنه كان ي

عن مجاعة من املشايخ: أنَّه حول ترامجه _أي: نقلها من املبيضة إىل املسودة_ يف الرَّوضة  و 
  .املباركة، بني قربه عليه السالم ومنربه، وكان يصلي لكل ترمجة ركعتني

رة سنة،  ف حديث، وصنَّفته يف ستَّ عش وكان يقول أيًضا: أخرجته من حنو ست   مئة أل
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هللا، وما أدخلت فيه إال صحيًحا، وما تركت من الصحيح وجعلته حجة فيما بيين وبني 
 .أكثر؛ لئالَّ يطول

وقال ابن أيب مجرة: قال يل من لقيت من العارفني، عمَّن لقيه من السادة املَقر   هلم ابلفضل: 
« ما قُر َئ يف ش به يف مركب فغرقت، قال:   دَّة إال فُر َجت، وال رُك بإنَّ »صحيح البخاري  

  :الدعوة، وقد دعا لقارئه، ولبعضهموكان جماب 
 كتاب البخاري   واظب على قراءته يف اشتداد النوائب 

 فهو اجملرَّب ترايقه للسع أفاعي هجوم املعايب 
مام، وأمجع على وقال احلافظ عماد الدين بن كثري: وكتاب البخاري   يستسقى بقراءته الغ

يف »شرح مشكاة املصابيح« عن  ا فيه أهُل اإلسالم، ونقل ابن ملكانقبوله وصحة م
ايق اجملرَّب، وعن السي  د مجال الدَّين عن عم  ه السَّي  د أصيل الد  ين  بعضهم: أنَّه ُيسمَّى الرت  

، فحصَّل املرادات، قال: قرأت »الُبخاريَّ« مئة وعشرين مرًَّة للوقائع وللمهمَّات يل ولغريي
 .اجات وقضى احل

وهي ابملكرر اثنان وعشرون حديثًا، وإبسقاط املكرر ستة   وأعلى ما عنده فيه الثالثيات؛
عشر حديثًا، وقد مجعها احلافظ ابن حجر وغريه، وأنزل ما عنده الثماين، كذا يف »شرح 

  .التقريب« للحافظ السخاوي   
له حديث تساعي يف وهذا هو الصواب؛ ألنَّه وقع وقال غريه: أنزل ما عنده التساعيات، 

ثنا إمساعيل: حدثين أخي، عن سليمان، عن حممَّد بن أيب  آخر )كتاب الفنت(  قال فيه: حدَّ
عتيق، عا ابن شهاٍب، عن عروة بن الزبري: أنَّ زينب بنت أيب سلمة حدثته، عن أم حبيبة  

ى هللا عليه وسلم دخل عليها  بنت أيب سفيان، عن زينب بنت جحش: أنَّ رسول هللا صل 
  .يوًما فزًعا...؛ احلديث

، فإنَّه تساعيٌّ قال يف »إ  .رشاد الساري«: هذا احلديث يقال: إنه أطول مسند يف البخاري  

ومجلة ما فيه من الكتب مئة وشيء، ومن األبواب ثالثة آالف وأربع مئة ومخسون اباًب، مع  
فظ ابن حجر  ث املسندة _على ما حرره احلااختالف قليل يف نسخ األصول، ومن األحادي
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ني_ حديث  ابألحاديث املكررة سوى ا  ملعلقات واملتابعات_ سبعُة آالف _ابملوحَّدة بعد الس  
وثالث مئة وسبعة وتسعون حديثًا، وبدون املكررة ألفان وست مئة وحديثان، وقال يف 

  .ديثًا ال غريها »الفتح« يف )ابب كفران العشري(: ألفان ومخس مئة وثالثة عشر ح
، وأكثرها مكرر خمرج يف أصول متونه،  تعاليق: ألف وثالث مئة وأحد وأربعونوفيه من ال

  .والذي مل خيرجه مئة وستون 
 .وفيه من املتابعات والشبيه على اختالف الرواايت: ثالث مئة وأربعة وأربعون

صيغة اجلزم؛ ك )قال( وما فيه من أحاديث وأقوال الصحابة وغريهم بغري إسناد؛ فإن كان ب
ة التمريض؛ ك )قيل( و)ُروَي(؛ فليس فيه فهو ُحكٌم منه بصحته، وما كان بصيغ و)روى(؛

 .«حكم بصحته، ولكن ليس هو واهًيا، إذ لو كان كذلك؛ ما أدخله يف »صحيحه

وشرطه كمسلم اتصال اإلسناد بنقل الثقة عن الثقة من مبتدأه إىل منتهاه، من غري شذوذ وال 
احد؛ أخرجاه إذا  ًدا فحسن، وإن مل يكن له إال راٍو و وإن كان للصحايب راواين فصاععلة، 

صحَّ الطريق إىل ذلك الراوي، هذا هو الظاهر يف شرطهما، خالفًا ملا ذكره احلاكم وغريه، 
فإنَّه مردود؛ ألن البخاريَّ يشرتط يف رواته املعاصرة لكل   واحٍد من الر واة ملن يروي عنه،  

  .فى مسلم ابملعاصرة فقطقيَّ له ولو مرة واحدة، واكتوالل  
ما على اتفاقهما يف املشايخ الذين أخذا احلديث عنهم، فيقال: هذا احلديث ويطلق شرطه

على شرط الشيخني، مبعىن أنَّ املشايخ الذين رووه روى هلم الشيخان يف »صحيحيهما«  
؛ مبعىن: أنَّ ا أو على شرط لبخاريَّ روى هلم أبعياهنم، أبعياهنم، ويقال: على شرط البخاري  

ا روى هلم كذلك، وهذا عند ابن الصالح والنووي   وابن دقيق العيد مسلم؛ مبعىن: أنَّ مسلمً 
والذهيب   هو مراد احلاكم؛ لقوله يف مستدركه«: على شرطهما، أو شرط أحدمها؛ أي: أنَّ  

دمها، وإال قال: صحيح فحسب، رجال ذلك اإلسناد أبعياهنم يف كتابيهما، أو يف كتاب أح
 .على الذهول، وهللا أعلموخمالفته لذلك يف بعض املواضع حتمل 

، وإبراهيم بن  وأكثر ما روي هذا الكتاب عن البخاري   من طريق حممد بن يوسف الفربري  
، وذكر عياض: أنَّه مل يدخل املغرب واألندلس إال عنهما على كثرة رواة   معقل النسفي  
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 سعون ألف رجل.  ر ي : روى »البخاريَّ« عن مؤلفه تعنه لكتابه، حىت قال الف َربْ البخاري   
: الشيوخ الثالثة املشهورون؛ وهم: أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن محويه   وممن رواه عن الفربري  

ْسَتملي البلخي، وأبو اهليثم حممد بن مكي   بن 
ُ
السرخسي ، وأبو إسحاق إبراهيم بن أمحد امل

، مالكيٌّ كما ذكره الذَّهيب   م الشيخ أبو ذر عبد بن أمحد اهلروي  اع الُكشميهين ، ورواه عنه ُزرَ 
يف »التَّذكرة«، روايته أتقن الرواايت تنضرها رواية ابن سعادة، وعنه أبو الوليد سليمان بن  

 سعادة.  خلف الباجي ، وعنه أبو عليٍ  احلسني بن حممد الصديف ، وعنه أبو عمران موسى بن 
ًحا هلا ستني مرة، وتداولتها    اليت رواها عنه، ويقال: إنه قرأ هبا وكتب خبط  ه النسخة  عليه مصح  

بعده أيدي العلماء إىل ما؟؟؟ ووضعوا عليها خطوطهم، وهي املعتمدة عند الفاسيني، ونص  
، وابن خامتة، وغ  ريمها.  على جودهتا وصحتها غري واحد من العلماء، كابن األابر القضاعي  

أفضل من الرواايت اليت عند  سيدي عبد القادر الفاسي  يقول: هي وكان الشيخ أبو حممد
ر عليها، وهي املعتمدة عندان ابملغرب، ومنها أخذت   ، ومل يفس   احلافظ ابن حجر العسقالين  

 جل  النسخ اليت كتبها الفاسيون.  
مران  د املذكور الذي هو سند أيب عويوجد جبلها قبل قوله: حدَّثنا احلميدي  كتابة السن

«، واألوىل ك تابته يف ظهر النسخة أو حباشية الكتاب؛ ألن كتابته هناك  ب »صحيح البخاري  
 شوَّشت على كثري من الطلبة، وأومهت أنه من أصل املؤلف، وليس كذلك.  

شيخ اإلسالم   وتتصل لنا رواية البخاري   برواية ابن سعادة، وأرويه أيًضا ابلسند املذكور إىل 
والقلقشندي؛ كالمها عن ابن حجر بسنده من طريق شيخنا والدان أدام هللا   زكراي األنصاري

وجوده، عن سيدي الوليد العراقي، وسيدي حممد بن محدون بن احلاج؛ كالمها عن والد 
خ محدون، وكذا من طريق شيخنا أيب العباس سيدي أمحد بن أمحد بناين؛ كالمها  الثاين شي

، عن سيدي محدون  ام احلرم اإلدريسي   وقطبه و عن إم مدر  سه سيدي الوليد بن العريب العراقي  
  .بن احلاج، عن سيدي التاودي   بن سودة املر  ي   

املدر  س إمام احلرم اإلدريسي   وقطبه  ويرويه سيدي أمحد البناين  أيًضا عن الشيخ العالمة 
، عن الشيخ ا ، وسيدي عبد القادر سيدي حممد بن أمحد السنوسي   بن شقرون عن لتاودي  

العالمة سيدي حممد بن قاسم حبسوس، عن الشيخ الشهيد أيب حممد سيدي عبد السالم 
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سي، والثاين  حبسوس، عن مشس األئمة ومقتدي بره األمة أيب حممد سيدي عبد القادر الفا
احلريشي، عن  عن أيب حفص الفاسي البهي، عن شارح »املوطأ« و»الشفا« أيب احلسن علي

  .ر الفاسيسيدي عبد القاد
ويرويه سيدي التاودي أيًضا عن أيب العباس بن مبارك، عن علي احلريشي، وعن سيدي حممد  

 . «بن عبد السالم البناين شارح »االكتفاء
اقي  أيًضا عن سيدي الطيب بن عبدان، عن سيدي حممد بن احلسن ويرويه سيدي الوليد العر 

ملذكور، عن سيدي حممد بن عبد القادر  عن شارح »االكتفاء« الشهري االبناين   العبدي، 
الفاسي، عن عم أبيه العارف ابهلل الفاسي، عن القصار، عن أيب العباس التسوي، عن أيب 

  . عبد هللاالعباس الدقون، عن اإلمام املراق، عن أيب
عن أيب زبري عبد ويرويه القصار عن سيدي رقوان، عن عبد هللا اجلنوي مسروق التونسي، 

ن العامسي السفيان، عن ابن غامن، عن أيب عبد هللا حممد بن أيب القاسم حممد بن  الرمحن سفيا
يب حيىي احلميدي   الشهري ابلسراج، عن أبيه أيب القاسم، عن جده أيب زكراي حيىي، عن أ

، عن األستاذ أيب  جعفر الربكات حممد بن حممد بن احلاج السلمي البلفيقي   الغرانطي  
، عن ابن ج زي، عن أبيه، عن األستاذ أيب جعفر أمحد بن إبراهيم بن الزبري الثقفي املنتوري  

الفهاصم، عن أيب اخلطاب بن خليل، عن ابن أمحد السكوين الدمشقي املعروف اببن  
، عن أيب عبد هللا حممد  اخلطاب أمحد، ع ن أمحد بن حممد بن عمر بن واحيا القيسي   البلنسي  

مران، عن صهره أيب علي الصديف بسنده املذكور،  وسف بن سعادة، عن حممد أيب عبن ي
  .ورمبا روى أبو عبد هللا بن سعادة عن الصديف بال واسطة

 املغرب األقصى؛ ملا ذكرانه  قال بعضهم: وينبغي احملافظة على هذا السند خصوًصا عندان يف
  .من أنَّ نسخة ابن سعادة هي املعتمدة عند أصحابنا 

مجاعة من املشايخ؛ منهم: شيخنا أبو احلسن علي بن ظاهر وتتصل لنا أيًضا روايته عن  
، عن الشيخ حممد   الوتري املدين ، عن الشيخ عبد الغين العمري   النقشبندي   الدملوي   املدين  

، عن الشيعابد األنص ، عن الشيخ حممد صاحل العمري   الفالين املدين   خ اري السندي   املدين  
ل _كذا ضبطه  حممد بن بي  نة العمري   ا ، عن أيب الوفاء أمحد بن حممد بن الَعج  لفالين   املدين  
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، عن الشيخ قطب الدين حممد بن أمحد النهرواين   _   الشيخ حسن بن علي العجلي_ اليمين  
نَّه  عضهم أنه يروي عن والده عالء الدين أمحد بن حممد عن أيب الفتوح، ومجع بينهما أبذكر ب

أيب الفتوح مرة أخرى_ عن أيب الفتوح نوزريدي أمحد بن عبد هللا   مسعه من والده مرة، ومن
، عن املسند حممد بن َشاَذخَبْت  ، عن املسن د اباب يوسف اهلروي   بن أيب الفتوح الطاووسي  

، عن املسند أحد األبدال بسمرقند املعمَّر أيب لقمان حيىي بن عماالفارس ر بن  ي   الفرغاين  
، عن البخاري   مقبل بن شامان اخلتالين      .، عن الفربري  

  .قال شيخنا أبو احلسن الوتري  نقاًل عن بعض أشياخه: وهذا أعلى سند يوجد يف الدنيا
واية عياض عن الصديف، وذكر أبو العالء  نسخة رواية ابن سعادة عن الصديف، ونسخة ر 

سعادة، رادًّا على  نسخة عياض أفضل من نسخة ابن إدريس بن حممد العراقي  احلسين : أنَّ 
من فضَّل نسخة ابن سعادة، وقال: إنَّه ال ميكن اجلزم أبنَّ ابن حجر مل يقف عليها، وال أبنه  

 .وقف، واألمر حمتمل

 عنه على ذكر ليلة السبت، وقت صالة العشاء، وكانت ليلة  وكانت وفاة البخاري   رضي هللا 
اخلاء يف األشهر، وقيل: بكسرها_  سني ومئتني، خبْرتَ ْنك _بفتحعيد الفطر، سنة ست ومخ 

وهي قرية من قرى مسرقند، على فرسخني منها، وهبا ُدف ن، وله من العمر اثنان وستون سنة إال 
ْدٍق، ومات يف نور، وملا  ثالثة عشر يوًما، وما أحسن قول الكما ل بن أيب شريف: ولد يف ص 

املسك، واستمرت أايًما كثرية،  حة الغالية اليت هي أطيب من ُدف ن؛ فاحت من تراب قربه رائ
 .حىت تواترت عند مجيع أهل البالد، رضي هللا عنه، ونفعنا به، آمني
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كوثر المعَاني الدراري في كشفِ خبايا صحيحْ    -64
 1البخاري

  ـ( 1354ت س د  بد هللا     محد اجلكين )    حممد اخلض 
 تعريف الُبخاريقال رمحه هللا: 

غرية ابن بَ ْرد ْزبَهْ لُبَخار ي : هو أبو عبد هللا ا
ُ
بفتح الباء  -  حممَّد بن إمساعيل بن إبراهيم بن امل

اجلُْعف ي  ومعناه ابلفارسية   -وسكون الراء وكسر الدال وسكون الزاي وفتح الباء مث هاء ساكنة
تى على يد اليمان اجلُْعف ي، وأالزراع، كان بَ ْرد ْزبَه فارسيًّا على دين قومه، مث أسلم ولده املغرية 

م على يده شخص كان خبارى، فنسب إليه نسبة والء، عماًل مبذهب من يرى أن من أسل 
 والؤه له، وإمنا قالوا له: اجلعفي لذلك. وأما ولده إبراهيم فلم أقف على شيء من أخباره. 

ربع وتسعني ولد الُبخاري يوم اجلمعة بعد الصالة لثالث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أ
ْجر أمه، مث حجَّ مع أمه وأخيه أ ومئة بُبخارى، وم محد، وكان  ات أبوه وهو صغري، ونشأ يف ح 

أسن منه، سنة عشر ومئتني، فأقام هو مبكة جماورًا يطلب العلم، ورجع أخوه أمحد إىل خبارى  
 ومات هبا. 

لكائي  يف "شرح السنة" يف كرا مات األولياء، أن حممَّد  وروى ُغنجار يف "اتريخ خُبارى" والالَّ
السالم يف املنام، فقال  إمساعيل ذهبت عيناه يف صغره، فرأت والدته اخلليل إبراهيم عليهبن 

 هلا: اي هذه قد رد هللا على ابنك بصره بكثرة دعائك، فأصبح وقد رد هللا عليه بصره.
، َور اق البخاري: مسعت البخاري يقول: أهلمت   حفظ احلديث وأان  وقال حممَّد بن أيب حامت 

 قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟يف الكتاب، 
ل ي ، فقال يوًما قال: عشر سنني أو أقل، مث خرجت من  الكتاب فجعلت اختلف إىل الدَّاخ 

فيما كان يقرأ للناس: سفيان، عن أيب الز بري، عن إبراهيم، فقلت: إن أاب الز بري مل يرو عن 
َخَل، فنظر فيه فَ َرَجَع، فقال:  ع إىل األصل إن كان عندك، فدَ إبراهيم فانْ تَ َهرين، فقلت له: ارج

ز َبرْي، وهو ابن َعد ي  عن إبراهيم، فأخذ القلم، وأصلح كتابه  كيف هو اي غالم؟ فقلت: هو ال

 
َعاين    1

َ
يْح الُبَخاري   الدَّرَار يكوثَر امل  يف َكْشف  َخَبااي َصح 

 م  1995  -ه   1415الطبعة: األوىل،   -الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت
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وقال يل: صدقت، فقال له إنسان: ابن كم كنت حني َرَدْدَت عليه؟ فقال: ابن إحدى عشرة 
ابة والتابعني"، مث صنفت عشرة صنفت كتاب "قضااي الصح سنة، قال: وملا طَعْنت يف اثين

وكنت أكتبه يف الليايل املقمرة،   -صلى هللا عليه وسلم  -"التاريخ" يف املدينة عند قرب النيب 
 قال: وَقلَّ اسم يف التاريخ إال وله عندي قصة، إال أين ال أريد أن أَُطو  ل الكتاب. 

يب، فقال: حدثنا سفيان،  الُبخاري: كنت يف جملس الفرايوقال حممَّد بن أيب حامت الور اق عن 
يب مَحْزة، فلم يعرف أحد يف اجمللس َمْن فوق سفيان،  عن أيب ُعروة، عن أيب اخَلط اب، عن أ

فقلت هلم: أبو عروة هو َمْعمر بن راشد، وأبو خطاب: هو قَتادة بن دعامة، وأبو محزة: هو  
 واًل لذلك، يعين املشهورين. أنس بن مالك، قال: وكان الث َّْوري  فع

د بن إمساعيل: كان الُبخاري خيتلف معنا إىل مشايخ ال بصرة، وهو غالٌم، فال  وقال حاش 
يكُتُب حىت أتى على ذلك أايم، فُلمناه بعد ستة عشر يوًما، فقال: قد أكثرمت علي  فاعرضوا 

ُتم، فأخرجناه، فزاد على مخسَة عشر ألف حديث، فقرأها   كلَّها عن ظهر  قلٍب علي ما َكتَ ب ْ
 ْلَنا حُنْك ُم كتبنا من حفظه.حىت َجعَ 

ج   ْستاين: كنت يف جملس ُسليمان بن حرب، والبخاري معنا، يسمع  وقال حممَّد بن األزهر الس  
ع إىل خبارى ويكتب من حفظه.  وال يكُتب، فقيل لبعضهم: ماله ال يكتب؟ فقال: يرج 

 زهده وحسن سريته
رث من أبيه مااًل جلياًل، وكان أبوه  فضائله ما حكاه ور اقه أنه و ومن زهده وحسن مشائله و 
مهًا من حرام، وال درمهًا من شبهة، فكان البخاري يعطيه مقارضة،  يقول: ال أعلم من مايل در 

فقطع غرمي له مخسة وعشرين ألًفا، فقيَل له: استعن بكتاب الوايل، فقال: إن أخذت منهم  
أن يعطيه كل شهر عشرة دراهم، بدنياي، مث صاحل غرميه على  كتااًب طم عوا، ولن أبيع ديين

 وذهب ذلك املال كله.
يف "اترخيه": كان محُ َل إىل حممَّد بن إمساعيل بضاعة أنفذها إليه أبو َحْفص،  وقال ُغنجار

فاجتمع بعض التجار إليه ابلعشية، وطلبوها منه بربح مخسة آالف درهم، فقال هلم: انصرفوا 
وا منه البضاعة بربح عشرة آالف درهم، فردهم،  ءه من الغد جتار آخرون، فطلبالليلة، فجا

 لبارحة أن أدفعها إىل األولني، فدفعها هلم، وقال: ال ُأحب أن أْنُقَض نييت.وقال: إىن نويت ا
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وقال ورَّاقُُه: مسعته يقول: خرجت إىل آدم بن أيب إايس، فتأخرت نفقيت حىت صرت آكل  
ل ال أعرفه، فأعطاين صرة فيها داننري،  ان يف اليوم الثالث أاتين رجحشيش األرض، فلما ك

أستغل يف كل شهر مخس مئة درهم، فأنفقها يف طلب العلم، وما قال: ومسعته يقول: كنت 
 عند هللا خري وأبقى. 

وقال عبد هللا بن حممَّد الصي ار: كنت عند حممَّد بن إمساعيل يف منزله، فجاءته جاريته،  
ني يديه، فقال هلا: كيف متشني؟ فقالت له: إذا مل  ل املنزل، فعثرت على حمربة بوأرادت دخو 

أمشي؟ فبسط يديه، وقال: اذهيب، فقد أعتقتك، قيل له: اي أاب عبد هللا   تكن طريق كيف
 أغضبتك؟ قال: فقد أرضيت نفسي مبا فعلت. 

عض الناس ينق مون  وقال ور اقُُه: مسعته يقول: ال يكون يل خصم يوم القيامة، فقلت: إن ب
ُقْله من عند أنفسنا،  فقال: إمنا روينا رواية ومل ن َ  ريخ" يقولون: فيه اغتياب الناس،عليك "التا

: "بئس أخو العشرية" قال: ومسعته يقول: ما اغتبت  -صلى هللا عليه وسلم  -وقد قال النيب 
ألقى هللا، وال حياسبين أحًدا قط  منذ علمت أن الغيبة حرام، قال: وكان يقول: إين ألرجو أن 

 اغتبت أحًدا.أين 
نري: كان حممَّد بن إمساعيل

ُ
يوًما يصلي، فلسعه الز نبور سبع عشرة مرة،  وقال أبو بكر بن امل

فلما قضى صالته قال: انظروا أي شيء هذا الذي آذاين يف صاليت، فنظروا فإذا الزنبور قد  
 ها. ل: كنت يف آية فأحببت أن أمتَّ ور مه يف سبعة عشر موضًعا، ومل يقطع صالته، وقا

: كان حممَّد بن إمساع يل قد مرض فعرضوا ماءه على وقال أبو احلسن يوسف بن أيب َذر 
األطباء، فقالوا: إن هذا املاء يشبه ماء بعض أساقفة  النَّصارى، فإهنم ال أَيَْتد ُمون، فصدقهم، 

ىت أحل  الوا: عالجه األدم، فامتنع حوقال: مل أئتدم منذ أربعني سنًة، فسألوا عن عالجه، فق
 بز سكرة. عليه املشايخ، وأهل العلم، فأجاهبم إىل أن أيكل مع اخل

وقال احلاكم: كان حممَّد بن إمساعيل إذا كان أول ليلة من شهر رمضان جيتمع إليه أصحابه  
السحر  فيصلي هبم، ويقرأ يف كل ركعة عشرين آية، وكذلك إىل أن خيتم القرآن، وكان يقرأ يف 

ث من القرآن، فيخت م عند السحر يف كل ثالث ليال، وكان خيت م  ما بني النصف إىل الثل 
لنهار يف كل يوم ختمة، ويكون ختمه عند اإل فطار كل ليلة، ويقول: عند كل ختمة دعوة  اب

 مستجابة.
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فكنت  وقال ور اقه: كان أبو عبد هللا إذا كنت معه يف سفر جيمعنا بيت واحد إال يف الَقْيظ، 
بيده   س عشرة مرة إىل عشرين، يف كل ذلك أيخذ القد احة، فُيوري انرًا أراه يقوم يف الليلة مخ

وُيسرج، وخير ج أحاديث، فيعلم عليها، مث يضع رأسه، فقلت له: إنك حتمل على نفسك كل  
هذا وال توق ُظين، قال: أنت شاب فال أحب أن آخذ عليك نومك، وكان يصلي وقت 

صلى هللا   -شيء من َشْعر  النيب  ل: وكان معهة ركعة يوتر منها بواحدة، قاالسحر ثالث عشر 
يف ملبوسه. وقال حممَّد بن منصور: كنا يف جملس أيب عبد هللا البخاري   جعله -عليه وسلم 

فرفع إنسان قذاة من حليته، وطرحها على األرض، فرأيت البخاري ينظر إليها وإىل الناس،  
ألرض فأدخلها يف كمه، فلما خرج من ه مد يده، فرفع الَقذاة من افلما َغَفَل الناس رأيت

ا على األرض، فكأنه صان املسجد عما ُتصان عنه حليته،  املسجد رأيته أخرجها، ووضعه
 وأخرج احلاكم يف "اترخيه" من شعره قوله:

 اْغتنْم يف الفراغ َفْضَل رُُكوٍع ... َفعسى أْن يُكوَن َموُتك بَغَتهْ 
 َذَهَبْت نفُسُه الصَّحيحُة فَ ْلتهْ أْيَت من َغرْي  ُسْقٍم ... َكم صحيٍح ر 

بغتة كما أييت، وملا نعي له عبد هللا بن عبد الرمحن الد ار مي  احلافظ  ومن العجيب أنه مات 
 أنشد:

ك ال أابَلَك أْفجعُ  ب ة  كل  هم ... وفناءُ نَ ْفس   إْن ع ْشَت تُفجع ابألح 
 ثناء أشياخه عليه

أَُويس قال: مسعت البخاري يقول: كان إمساعيل بن أيب  ياخه عليه ما رواه ورَّاقُه، ومن ثناء أش
إذا انتخبت من كتابه نسخ تلك األحاديث لنفسه، وقال: هذه أحاديث انتخبها حممَّد بن  
إمساعيل من َحديثي، قال: وقال يل ابن أيب أَُوْيس: انظر يف كتيب ومجيع ما أملك لك، وأان  

 ما دمت حًيا.  شاكٌر لك أبًدا
عيل أفقه عندان وأبصر ابحلديث أمحد بن أيب بكر الز ْهر ي : حممَّد بن إمسا وقال أبو مصعب

من أمحد بن َحْنبل، فقال له رجل: جاوزت احلد، فقال له أبو مصعب: لو أدركت مالًكا،  
 ونظرت إىل وجهه ووجه حممَّد بن إمساعيل، لقلت: كالمها واحد يف احلديث والفقه.

ْروَ وق
َ
  حممَّد بن إمساعيل. ز ي : ما رأيت شاابًّ أبصر من هذا، وأشار إىلال عبداُن بن ُعثمان امل
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وقال قتيبة بن سعيد: جالست الفقهاء والزهاد والعباد، فما رأيت منذ َعَقْلُت مثل حممَّد بن  
 إمساعيل، وهو يف زمانه كعمر يف الصحابة. وقال أيًضا: لو كان حممَّد بن إمساعيل يف

ء نظرت يف يًضا رجل عن حممَّد بن إمساعيل، فقال: اي هؤالالصحابة لكان آية، وسأله أ
احلديث ويف الرأي، وجالست الفقهاء والزهاد والعباد، فما رأيت منذ َعقْلت مثل حممَّد بن  

إمساعيل. وسئل يوًما عن طالق السكران، فدخل الُبخاري، فقال: قُتيبة للسائل: هذا أمحد 
ديين، قد ساقهم هللا إليك، وأشار إىل البُ  وإسحاق بن راَهَويه، وعلي بنبن حنبل، 

َ
خاري.  امل

َل إيل  من شرق األرض وغرهبا، فما َرَحَل إيل مثل حممَّد بن إمساعيل، وملا   وقال أيًضا: ُرح 
ُحكي ذلك ملهيار، قال: صدق قُتيبة، أان رأيته مع حيىي بن َمعني، ومها مجيًعا خيتلفان إىل 

 نقاًدا له يف املعرفة.د بن إمساعيل، فرأيت حيىي محممَّ 
 ا أخرجت خراسان مثل حممَّد بن إمساعيل.وقال أمحد بن َحْنبل: م

 وسأله عبد هللا ابنه عن احلفاظ، فقال: ُشب ان من ُخراسان، فعده فيهم، وبدأ به. 
ا: ما قدم علينا مثل وملا قدم الَبْصرة قال حُممد بن َبش ار: قدم اليوم سيد الفقهاء، وقال أيضً 

ُر به منذ حممَّد   سنني.بن إمساعيل، وقال أيًضا: أان أفَتخ 
وقال عبد هللا بن يوسف الت  نيسي  للُبخاري: اي أاب عبد هللا انظر يف كتيب وأخربين مبا فيها من  

 السَّقط، فقال: نعم.
بينه وبني آخر  وقال: دخلت على احلُميد ي  وأان ابن مثان عشرة سنة، أول سنة حج، فإذا 

ُل بيننا، فعاختالف يف حدي رضا علي  اخلصومة،  ث، فلما َبصرين، قال: جاء من يفص 
 فقضيت للُحَمْيدي، وكان احلق.

وقال البخاري: قال يل حُممد بن سالم: انظر يف ُكتيب فما وجدت فيها من خطأ فاضرب 
ه مثله، وكان حممَّد بن عليه، فقال له بعض أصحابه: من هذا الفىت؟ فقال: هذا الذي لَيس ل

ت وال أزال خائًفا، خيشى أن خيطئ عليَّ حممَّد بن إمساعيل: حتري  يقول: كلما دخل سالم
حبضرته، وقال سليم بن جماهد: كنت عند حممَّد بن سالم فقال يل: لو جئت قبل لرأيت 

 صبيًّا حيفظ سبعني ألف حديث.
الس معه،  لًسا على املنرب، والبخاري جوقال حاشد بن إمساعيل: رأيت إسحاق بن راَهَويه جا 

د، فرجع إسحاق إىل قوله، وقال: اي معشر أصحاب وإسحاق حُيَد  ُث حبديث، فأنكره حممَّ 
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، واكتُبوا عنه، فإنه لو كان يف زمن احلسن بن أيب احلسن   احلديث انظروا إىل هذا الشاب  
  خاري: أخذ إسحاق بن راَهَويهالَبْصر ي  الحتاج إليه، ملعرفته يف احلديث وفقهه، وقال الب

 بن طاهر األمري، فقال له: أيها األمري ال  كتاب "التاريخ" الذي صنفته، فأدخله على عبد هللا
 أُريك سحرًا.

ديين: ُكن ا يوًما عند إسحاق بن راَهَويه، وحممد بن إمساعيل حاضر، فمر  
َ
وقال أبو َبْكٍر امل

يش هي  ل إسحاق: اي أاب عبد هللا: أإسحاق حبديث، ودون صحابيه الكنجاراين، فقا
بعث هذا الرجل الصحايب إىل اليمن، فسمع منه كنجاران؟ فقال قرية ابليمن، كان معاوية 

عطاء هذا حديثني، فقال له: اي أاب عبد هللا كأنك شهدت القوم، وقال: فَ ْتح بن نُوح: أتيت 
حدث التفت إليه مهابًة له،  على ابن املديين، وحممد بن إمساعيل جالس عن ميينه، وكان إذا 

ديين، ورمبا كنت أغرب  قال البخاري: ما اسَتْصغرت نفسي عند أحد إال عو 
َ
ند علي بن امل

 عليه، فبلغ ذلك ابن املديين، فقال: دعوه فما رأى مثل نفسه.
س حبديث فقلت: ال أعرفه، َفسر وا  وقال الُبخاري: ما ذاكرين أصحايب عمرو بن علي الَفال 

ه، له: ذاكران حممَّد بن إمساعيل حبديث فلم يعرف روا إىل عمرو بن علي، وقالوابذلك، وصا
 فقال عمرو بن علي: حديث ال يعرفه حممَّد بن إمساعيل ليس حبديث.

 وقال رجاء بن رجاء احلافظ: فضل حممَّد بن إمساعيل على العلماء 
 على األرض.كفضل الرجال على النساء، وقال أيًضا: هو آية من آايت هللا متشي 

ل، كأنه مل خيلق إال ُحريث: ال أعلم أين رأيت مثل حممَّد بن إمساعيوقال احُلسني بن 
 للحديث. 

وقال أبو بكر بن أيب َشْيبة وحممد بن مُنري: ما رأينا مثل حممَّد بن إمساعيل، وكان أبو بكر بن  
 أيب شيبة يسميه البازل، يعين الكامل.

م ذي: كان   بن ُمنري، فقال له ملا قام: اي  حممَّد بن إمساعيل عند عبد هللاوقال أبو عيسى الرت  
! جعلك هللا زين هذه األمة، قال أبو عيسى: فاستجاب هللا تعاىل فيه، وكان عبد  أاب عبد هللا 

هللا بن ُمنري يكتب عنده ويقول: أان من تالمذته وهو من أشياخه الذين روى عنهم يف 
 صحيحه.
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ن عمري يف عمر حممَّد بن إمساعيل َكْند ي : لو قدرت أن أزيد موقال حيىي بن جعفر الب يْ 
ويت يكون موت رجل واحد، وموت حممَّد بن إمساعيل فيه ذهاب العلم، وكان لفعلت، فإن م

 يقول له: لوال أنت ما استطعت العيش ب ُبخارى.
علمهم  وقال علي بن َحَجر: أخرجت خراسان ثالثة، البخاري، فبدأ به قال: وهو أبصرهم وأ

 وال أعلم أحًدا مثله.  ابحلديث وأفقههم. قال:
وقال: أمحد بن إسحاق السرماري: من أحب أن ينظر إىل فقيه حبقه وصدقه، فلينظر إىل 

 حممَّد بن إمساعيل.
وقال حاشد: رأيت عمرو بن ُزرارة، وحممد بن ربيع، عند حممَّد ابن إمساعيل، ومها يسأالنه  

ه أفقه منا  وا عن أيب عبد هللا فإناال ملن حضر اجمللس: ال ختدععن ع لل احلديث، فلما قاما ق
وأعلم وأبصر. قال: وكنا يوًما عند إسحاق بن راَهَويه، وعمر بن ُزرارة، وهو يستملي على أيب  
عبد هللا وأصحاب احلديث يكتُبون عنه، وإسحاق يقول: هو أبصر منا، وكان أبو عبد هللا إذ  

 .  ذاك شاابًّ
 ائفة من أتباعه عليه: ثناء أقرانه وط -
رج خراسان قط أحفظ من حممَّد بن إمساعيل، وال قدم إىل العراق و حامت الر از ي : مل ختقال أب

أعلم منه، وقال حممَّد بن ُحَرْيث: سألت أاب ُزرعة عن ابن هَليعة، فقال يل: تركه أبو عبد هللا  
 يعين الُبخاري.

ل، ومسلم حافظ  ا رأيت مثل حممَّد بن إمساعيوقال احلسني بن حُممد املعروف ابلع ْجلي: م
ُلغ مبَلَغ حممَّد بن إمساعيل، قال الع ْجلي: ورأيت أاب ُزرعة وأاب حامت يستمعان إليه،   ولكنه مل يَ ب ْ

وكان أمة من األمم، دي  ًنا، فاضاًل، حيسن كل شيء، وكان أعلم من حممَّد بن حَيْىي الذهلي  
 بكذا وكذا.

واحلجاز والشام والعراق، علماء ابحلرمني الرمحن الد ارمي: قد رأيت الوقال عبد هللا بن عبد 
فما رأيت فيهم أمجع من حممَّد بن إمساعيل، وهو أعلمنا، وأفقهنا، وأكثران طلًبا، وُسئل 

الد ار م ي  عن حديث، وقيل له: إن البخاري صححه، فقال: حممَّد بن إمساعيل أبصر مين وهو 
ان نبيه، إذا قرأ حممَّد كتابه، وعلى لس   هللا ما أمر به، وهنى عنه منأكيس خلق هللا، عقل عن  

 القرآن َشَغَل قلبه وبصره ومسعه وتفكر يف أمثاله وعرف حالله من حرامه. 



757 
 

وقال أبو الطَّي  ب حامت بن منصور: كان حممَّد بن إمساعيل آية من آايت هللا يف بصره، ونفاذه  
وفة، ورأيت  ام واحلجاز والكالنَّْضر: دخلت البصرة والش  يف العلم، وقال أبو َسْهل حممود بن

علماءها، فكلما جرى ذكر حممَّد بن إمساعيل فضلوه على أنفسهم، وقال أبو سهل أيًضا:  
ا من علماء مصر يقولون: حاجتنا يف الدنيا النظر إىل حممَّد بن  

ً
مسعت أكثر من ثالثني عامل

ل، وقال مَّد بن إمساعيا رأيت خراسانيًّا أفهم من حمإمساعيل، وقال صاحل بن حممَّد َجَزَرة: م
 أيًضا: كان أحفظهم للحديث، وكنت أستملي له ببغداد فبلغ من حضر اجمللس عشرين ألًفا. 

ا أحفظ حممَّد بن   وُسئ َل احلافظ أبو العباس الفضل بن العباس املعروف ب َفْضلك الر ازي، أمي 
 حلوان فاستقبلين ما بنيتقيت مع حممَّد بن إمساعيل، إمساعيل أو أبو زرعة؟ فقال: مل أكن ال

وبغداد، فرجعت معه مرحلة، وجهدت كل اجلهد على أن آيت حبديث ال يعرفه، فما أمكنين،  
وها أان ذا أُْغر ُب على أيب زرعة عدد شعر رأسه. وقال حممَّد بن عبد الرمحن الدَُّغويل: كتب 

 فيه:  أهل بغداد إىل حممَّد بن إمساعيل كتاابً 
َرٍي م  .. ولَْيَس بَ ْعَدَك َخرٌي حنَي تُ ْفتَ َقدُ ا بقيَت هَلُم .املْسل موَن خب 

وقال إمام األئمة أبو بكر حممَّد بن إسحاق بن ُخَزمْية: ما حتت أدمي السماء أعلُم ابحلديث  
 من حممَّد بن إمساعيل. 

م ذ ي : مل أر أعلم ابلعلل واألسانيد من حممَّ    د بن إمساعيل البخاري. وقالوقال أبو عيسى الرت  
 أنه ليس يف الدنيا مثلك.له مسلم: أشهد 

وقال عبد هللا بن اأَلْخرم: مسعت أيب يقول: رأيت مسلم بن احلجاج بني يدي البخاري، وهو  
يسأله سؤال الصيب   املتعلم، وسئل أبو عبد هللا ابن األخرم عن حديث، فقال: إن البخاري مل  

اري كان أعلم من د هللا: إن البخ: قد خرجه مسلم، فقال أبو عبخيرجه، فقال له السائل
 مسلم ومنك ومين. 

وقال أمحد بن َسي ار يف "اتريخ مرو": حممَّد بن إمساعيل البخاري طلب العلم، وجالس الناس،  
ورحل يف احلديث ومهر فيه وأبصر، وكان حسن املعرفة، حسن احلفظ، وكان يتفقه، وقال أبو  

 ال: ذلك الكبش النَّط اح. ا ذكر البخاري قن حيىي بن حممَّد بن صاعد إذأمحد بن عدي: كا
وقال أبو عمرو اخلفاف: حدثنا التقي النقي العامل الذي مل أر مثله حممَّد بن إمساعيل، قال: 
وهو أعلم ابحلديث من أمحد وإسحاق بن راَهَويه وغريمها بعشرين درجة، ومن قال فيه شيًئا  
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َلُمل ْئُت منه رعًبا، وقال   الباب وأان أحدث وقال أيًضا: لو دخل من هذا  فعليه مين ألف لعنة،
 عبد هللا بن مَح اد األَيلي: لود ْدت أين كنت شعرة يف جسد حممَّد بن إمساعيل.

 وقال سليم بن جُماهد: ما رأيت منذ ستني سنة أحًدا أفقه وال أورع من حممَّد بن إمساعيل.
آخر مثل حممَّد  ا على أن يصيبوا: لو أن أهل اإل سالم اجتمعو وقال موسى بن هارون احلَم ال

بن إمساعيل ملا َقَدروا عليه، وقال: عبد هللا بن حممَّد بن سعيد بن جعفر: مسعت العلماء مبصر 
يقولون: ما يف الدنيا مثل حممَّد بن إمساعيل يف املعرفة والصالح، قال عبد هللا بن حممَّد: وأان  

 أقول قوهلم.
لو أن رجاًل كتب ثالثني ألف حديث ملا   مَّد بن ُعقدة: احلافظ أبو العباس أمحد بن حموقال 

استغىن عن "اتريخ" حممَّد بن إمساعيل، وقال احلاكم أبو َأمْحد يف الُكىن: كان أحد األئمة يف  
معرفة احلديث ومجعه، ولو قلت: إين مل أر تصنيف أحد يشبه تصنيفه يف احلسن واملبالغة  

 لفعلت.
 جيب حفظه ع -

عدي احلافظ، قال: مسعت عدة من مشايخ بغداد   واه أبو أمحد بنومن عجيب حفظه ما ر 
يقولون: إن حممَّد بن إمساعيل البخاري قدم بغداد: فسمع به أصحاب احلديث، فاجتمعوا  

وأرادوا امتحان حفظه، فعمدوا إىل مئة حديث فقلبوا متوهنا وأسانيدها، وجعلوا منت هذا 
ها إىل عشرة أنفس، لكل رجل ملنت آخر، ودفعو سناد آخر، وإسناد هذا املنت اإل سناد إل  

عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضروا اجمللس أن يُلقوا ذلك على البخاري، وأخذوا عليه املوعد 
للمجلس، فحضروا، وأحضر مجاعة من الغرابء من أهل خراسان وغريهم ومن البغداديني، 

اديث،  ديث من تلك األحدب رجل من العشرة فسأله عن حفلما اطمأن اجمللس أبهله، انت
فقال البخاري: ال أعرفه، فما زال يلقي عليه واحًدا بعد واحد حىت فرغ، والبخاري يقول ال 
أعرفه، وكان العلماء ممن حضر اجمللس يلتفت بعضهم إىل بعض، ويقولون: فهم الرجل، ومن  

رجل من  تقصري، وقلة احلفظ، مث انتدب كان مل يدر بعلمه يقضي على البخاري ابلعجز وال
أيًضا، فسأله عن حديث من تلك األحاديث املقلوبة، فقال: ال أعرفه. ومل يزل يلقي العشرة 

عليه واحًدا بعد واحد حىت فرغ من عشرته، والبخاري يقول: ال أعرفه، مث انتدب الثالث  
اديث املقلوبة، والبخاري ال والرابع إىل إمتام العشرة، حىت فرغوا كلهم من إلقاء تلك األح
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أعرفه، فلما علم أهنم قد فرغوا التفت إىل األول، فقال: أما حديثك األول  يزيدهم على: ال 
فقلت: كذا، وصوابه كذا، وحديثك كذا، وصوابه كذا، والثالث والرابع على الوالء حىت أتى  

ابآلخرين مثل ذلك،  على متام العشرة، فرد كل منت إىل إسناده وكل إسناد إىل متنه، وفعل
أذعنوا له ابلفضل، قال ابن َحَجر: وليس العجب من رده للخطأ، اس له ابحلفظ، و فأقر الن

فإنه كان حافظًا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة،  
ن العلم، وقد قال أبو بكر الكْلَواذاين: ما رأيت مثل حممَّد بن إمساعيل، كان أيخذ الكتاب م

 اف األحاديث من مرة واحدة. فيحفظ عامة أطر  فيطلع عليه اطالعة،
وقال أبو اأَلْزَهر: كان بسمرقند أربع مئة حمدث، فتجمعوا وأحبوا أن يغالطوا حممَّد بن  

إمساعيل، فأدخلوا إسناد الشام يف إسناد العراق، وإسناد العراق يف إسناد الشام، وإسناد احلرم 
 بسقطة.قوا عليه فما استطاعوا مع ذلك أن يتعل يف إسناد اليمن، 

ْرَوز ي، قال: كنت ابلبصرة يف جامعها إذ  
َ
وروى ُغنجار يف "اترخيه" عن يوسف بن موسى امل

مسعت مناداًي ينادي: اي أهل العلم، لقد قدم حممَّد بن إمساعيل البخاري، فقاموا إليه، وكنت  
دقوا به،  فَ رََغ أح، فصلى خلف األسطوانة، فلما معهم، فرأينا رجاًل شاابًّ ليس يف حليته بياض

وسألوه أن يَ ْعق َد هلم جملًسا لإلمالء، فأجاهبم إىل ذلك، فقام املنادي اثنًيا يف جامع البصرة،  
فقال: اي أهل العلم، لقد قدم حممَّد بن إمساعيل، فسألناه أن يَ ْعق د جملس اإلمالء، فأجاب  

ء والنظارة،  ظ والفقهاان الغد حضر احملدثون واحلفاأبن جيلس غًدا يف موضع كذا، فلما ك
حىت اجتمع قريب من كذا وكذا ألف نفس، فجلس أبو عبد هللا لإلمالء، فقال قبل أن أيخذ  
، وقد سألتموين أن أحدثكم، وسأحدثكم أبحاديث عن  يف اإل مالء: اي أهل البصرة أان شابٌّ

الء، لناس من قوله، فأخذ يف اإل مأهل بلدكم تستفيدوهنا، يعين ليست عندكم، فتعجب ا
: حدثنا عبد هللا بن ُعثمان بن َجَبلة بن أيب َرو اد ببلدكم، قال حدثين أيب، عن شعبة،  فقال

  -عن منصور وغريه، عن سامل بن أيب اجلعد، عن أنس بن مالك أن أعرابًيا جاء إىل النيب 
.. احلديث، مث قال: هذا  فقال: اي رسول هللا! الرجل حيب القوم -صلى هللا عليه وسلم 

منصور يعين الذي ساقه هو عنه، إمنا هو عندكم عن غري منصور، فأملى  عندكم عن ليس
عليهم جملًسا من هذا النسق، يقول يف كل حديث: روى فالن هذا احلديث عندكم كذا، 

 فأما من رواية فالن يعين اليت يسوقها فليست عندكم.
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رًا عظيًما مثل  ة أن م صْ السابقة لضبطه يف هذه الروايقلت: هذه أعجب من قضية أهل بغداد 
 الَبْصرة مل يرو أحد من أهله هذه األحاديث عمن ساقها عنه. 

وقال سليم بن جماهد: قال يل حممَّد بن إمساعيل: ال أجيء حبديث عن الصحابة والتابعني إال  
ابة والتابعني  عرفت مولد أكثرهم ووفاهتم ومساكنهم، ولست أروي حديثًا من حديث الصح

  وله أصل أحفظ ذلك من كتاب هللا وسنة رسوله. إال -قوفات يعين من املو -
فقال له رجل من أصحابنا:    وقال علي بن احُلسني بن عاصم: قدم علينا حممَّد بن إمساعيل،

مسعت إسحاق بن راَهَويه يقول: كأين انظر إىل سبعني ألف حديث من كتايب، فقال له حممَّد  
مان من ينظر إىل مئيت ألف ألف من   هذا الز : أتعجب من هذا القول، لعل يفبن إمساعيل

 كتابه وإمنا عىن نفسه.
وقال حممَّد بن مَحدويه: مسعت البخاري يقول: أحفظ مئة ألف حديث صحيح، وأحفظ 
مئيت ألف حديث غري صحيح، قال ور اقه: مسعته يقول: ما منت البارحة حىت عددت كم 

ث، وقال أيًضا: لو قيل يل:   ألف حدين األحاديث، فإذا هو حنو مئيتأدخلت يف تصانيفي م
متن ملا قمت حىت أروي عشرة آالف حديث يف الصالة خاصة، وقال أيًضا: قلت له: حتفظ  
مجيع ما أدخلت يف مصنفاتك، قال: ال خيفى علي مجيع ما فيها، وصنفت مجيع كتيب ثالث 

قال: للحفظ، ف له مرة يف خلوة: هل من دواء مرات، قال: وبلغين أنه شرب البالذر، فقلت
ال أعلم، مث أقبل علي فقال: ال أعلم شيًئا أنفع للحفظ من هنمة الرجل، ومداومة النظر،  
وقال: أقمت ابملدينة بعد أن حججت سنة جرًدا أكتب احلديث، قال: وأقمت ابلبصرة  

: وأان أرجو أن  مخس سنني معي كتيب، أصنف، وأحج، وأرجع من مكة إىل البصرة، قال
لمني يف هذه املصنفات، وقال البخاري: تذكرت يوًما أصحاب أنس عاىل للمس يبارك هللا ت

فحضرين يف ساعة واحدة ثالث مئة نفس، وما قدمت على شيخ إال كان انتفاعه يب أكثر 
من انتفاعي به. وقال ور اقه: أعمل يف اهلبة كتااًب فيه حنو مخس مئة حديث، وقال: ليس يف  

و ثالثة، ويف كتاب ابن املبارك مخسة أو حنوها،  مسندان أ اب وكيع يف اهلبة إال حديثانكت
وقال أيًضا: ما جلست للتحديث حىت عرفت الصحيح من السقيم، وحىت نظرت يف كتب 
أهل الرأي، وما تركت ابلبصرة حديثًا إال كتبته، قال: ومسعته يقول: ال أعلم شيًئا حيتاج إليه  

 ذلك، قال: نعم.  كن معرفةتاب والسنة، قال: فقلت له: ميإال وهو يف الك
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نازة، وحممد ابن حيىي الذهلي يسأله عن  وقال احلافظ َأمحد بن مَحدون: رأيت البخاري يف ج 
ُ َأَحٌد{.  األمساء والعلل، والبخاري مير فيه مثل السهم كأنه يقرأ }ُقْل ُهَو اَّللَّ

َهق ي  يف "املدخل" عن أيب حا إىل   جاج وجاءمد األعمش: مسعت مسلم ابن احل وقال البَ ي ْ
حممَّد بن إمساعيل فَ َقيََّل عينيه، وقال: دعين حىت أُقبل رجليك اي أستاذ اأُلْستاذ ين، واي سيد  

احملدثني، وطبيب احلديث يف علله، حدثك حممَّد بن سالم، حدثنا خَمْلد بن يزيد، أخربين ابن  
ة، عن النيب أيب ُهرير ل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن جريج، حدثين موسى بن ُعْقبة، عن ُسَهي

قال: كفارة اجمللس أن يقول إذا قام من جملسه ُسبحانك ربنا    -صلى هللا عليه وسلم  -
وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت ... اخل، فقال له البخاري: هذا حديث مليح، وال أعلم  

مسند    يذكر لهمعلول، فإن موسى بن ُعْقبة الهبذا اإل سناد يف الدنيا حديثًا غري هذا، إال أنه 
عن ُسهيل، ولكن قل: حدثنا موسى بن إمساعيل، حدثنا ُوَهْيب، حدثنا ُسَهْيل، عن َعْون بن 

عبد هللا، قال الُبخاري: فهذا أوىل. ويف رواية أنه ملا قال له: معلول، قال مسلم: ال إله إال 
دنيا  ليس يف اليبغضك إال حاسد، وأشهد أنه  هللا، وارتعد، وقال: أخربين، مث قال له: ال

 مثلك. 
 فضائ ُل اجلامع  الصحيح  -

ومن فضائل كتابه "اجلامع الصحيح" ما رواه الف َرْبري، قال: مسعت الُبخاري يقول: ما  
وضعت يف كتاب الصحيح حديثًا إال اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتني، ويف رواية  

استخرت هللا  ديثًا حىتسجد احلرام، وما أدخلت فيه حالُبَجرْيي: صنفت كتايب اجلامع يف امل
تعاىل، وصليت ركعتني، وتيقنت صحته، ومعىن كونه صنفه يف املسجد احلرام: أنه ابتدأ  

تصنيفه وترتيبه وأبوابه يف املسجد احلرام، مث كان بعد ذلك خيرج األحاديث يف بلده وغريه،  
  يف ست عشرة سنة، وجعلته حجة ويدل عليه قوله: صنفت "اجلامع" من ست مئة حديث

 وبني هللا تعاىل؛ فإنه مل جياور مبكة هذه املدة، وروى ابن َعد ي  عن مجاعة من فيما بيين
ومنربه،   -صلى هللا عليه وسلم  -املشايخ أن البخاري حول تراجم "جامعه" بني قرب النيب 

على أنه يف األول كتبه يف  وكان يصلي لكل ترمجة ركعتني، وال ينايف هذا ما تقدم، ألنه حيمل 
 نا حوله من املسودة إىل املبيضة كما يدل عليه لفظ التحويل املذكور.سودة، وهامل
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-صلى هللا عليه وسلم  -وقال حممَّد بن أيب حامت ور اقه: رأيت البخاري يف املنام خلف النيب 
قدمه وضع    -لم صلى هللا عليه وس -مَيْشي، فكلما رفع  -صلى هللا عليه وسلم  -، والنيب 

وضع، وروى اخلطيب عن جَنْم بن ُفَضْيل، وكان من أهل الَفْهم،  يف ذلك املالبخاري قدمه 
يف املنام َخرََج من قربه ، والبخاري ميشي خلفه،  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: رأيت النيب 

لى إذا خطا َخْطوة خيطو البخاري، ويضع قدمه ع -صلى هللا عليه وسلم  -فكان النيب 
 . -يه وسلم صلى هللا عل  -خطوة النيب 

يف النوم، فقال  -صلى هللا عليه وسلم   -وروى اخلطيب أيًضا أن الف رَْبر ي قال: رأيت النيب 
 يل: أين تريد؟ قلت: أريد حممَّد بن إمساعيل، فقال: أقرئه مين السالم.

ْرَوز ي : كنت انئًما بني الركن واملقام، فرأيت ا
َ
 -صلى هللا عليه وسلم  -لنيب وقال أبو زيد امل

اي أاب زيد إىل مىت تدرس كتاب الشافعي، وال تدرس كتايب، فقلت: اي رسول هللا!   فقال يل:
 وما كتابك؟ فقال: جامع حممَّد بن إمساعيل.

وقال أبو جعفر الُعَقْيل ي  ملا صنف البخاري كتاب "الصحيح" عرضه على علي بن املديين،  
ابلصحة إال أربعة شهدوا له ن معني وغريهم، فاستحسنوه، و وأمحد بن حنبل، وحيىي ب

 أحاديث، قال الُعَقْيلي: والقول فيها قول البخاري، فهي صحيحة. 
وقال احلاكم: رحم هللا حممَّد بن إمساعيل، فإنه هو الذي ألف األصول وبني للناس، فكل من 

  وجَتَلََّد فيه حق اجَلالدة،عمل بعده إمنا أخذه من كتابه كمسلم فرق أكثر كتابه يف كتابه، 
 نسبه إليه. حيث مل ي

اَرُقْطين   احلافظ: لوال البخاري ملا راح مسلم وال جاء، وقال أيًضا: إمنا أخذ   وقال أبو احلسن الدَّ
 مسلم كتاب البخاري، فعمل به مستخرًجا وزاد فيه أحاديث.

 
 

 ما وقع له مع حممَّد بن حيىي الذ ْهل ي   -
بور سنة مخسني ومئتني، قال حممَّد بن حيىي نيسارخيه": ملا قدم البخاري قال احلاكم يف "ات

الذ ْهل ي : اذهبوا إىل هذا الرجل الصاحل العامل، فامسعوا منه، فذهب الناس إليه، فأقبلوا على 
 السماع منه حىت ظهر اخللل يف جملس حممَّد بن حيىي، فتكلم فيه بعد ذلك.
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ا فعل به أهل نَ يْ  وقال مسلم: ما رأيت والًيا وال
ً
ر ما فعلوا حملمد بن إمساعيل، سابو عامل

استقبلوه من مرحلتني من البلد أو ثالث، وقال حممَّد بن حيىي الذ هلي  يف جملسه: من أراد أن 
يستقبل حممَّد بن إمساعيل غًدا فَ ْليستقبله، فإين أستقبله، فاستقبله الذ ْهل ي  ومجيع علماء 

سطوح، مث بعد اليوم الثالث قام رجل يف وال س عليه حىت امتألت الدارنيسابور، وازدحم النا 
اجمللس، فقال له: ما تقول يف اللفظ ابلقرآن خملوق أو غري خملوق، فأعرض عنه، ومل جيبه  

ثالث مرات، فأحل عليه فقال له: القرآن كالم هللا غري خملوق، وأفعال العباد خملوقة،  
 خملوق.  قرآن، وقال: قد قال لفظي ابلواالمتحان بدعة، َفَشَغَب الرجل

وقال أبو عمر، وأمحد بن َنْصر: مسعت البخاري يقول: من َزَعَم أين قلت: لفظي ابلقرآن  
 خملوق فهو كذاب، فإين مل أقله إال أين قلت: أفعال العباد خملوقة.

ميان، فقال:  قول وعمل، وقال حممَّد بن نُعيم: سألت البخاري ملا وقع يف شأنه ما وقع عن اإل 
صلى هللا عليه   -رآن كالم هللا، غري خملوق، وأفضل أصحاب رسول هللا وينقص، والقويزيد 
أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي، على هذا َحي ْيُت، وعليه أموت، وعليه أبعث إن   -وسلم 

 شاء هللا تعاىل. 
لُبخاري انقطع الناس عن اوقال احلاكم: وملا وقع بني البخاري وبني الذ ْهل ي  يف مسألة اللفظ 

مسلم بن احلجاج، وأمحد بن َسَلمة، فقال الذ هلي: أال من قال ابللفظ فال حيَ ل  له أن   إال
حْيُضر جملسنا، فأخذ مسلم رداءه فوق عمامته، وقام على رؤوس الناس، فبعث إىل الذ ْهل ي   

عن   لم حيدث يف كتابهمجيع ما كتبه عنه على ظهر مجال. قال ابن َحَجر: أنصف مسلم، ف
 عن هذا.  هذا وال

وملا قام ُمسلم وأمحد بن َسَلمة من جملس حممَّد بن حيىي الذ ْهل ي  بسبب الُبخاري، قال  
الذ ْهل ي : ال يساكنين هذا الرجل يف البلد، فخشي البخاري، وسافر، قال أمحد بن َسَلمة:  

ما يف  راسان ال سيرجل مقبوٌل يف خُ دخلت على البخاري فقلت له: اي أاب عبد هللا: إن هذا 
هذه املدينة، وقد جلَّ يف هذا األمر حىت ال يقدر أحد منا أن يكلمه فيه فما ترى؟ فقبض 

ْلع َباد { ]غافر:  رٌي اب  [. مث قال:  44على حليته مث قال: }َوأُفَ و  ُض أَْمر ي إ ىَل اَّللَّ  إ نَّ اَّللََّ َبص 
ا وال طلًبا للرايسة، وإمنا أبت نفسي ا وال بطرً ام بنيسابور َأشرً اللهم إنك تعلم َأين مل أرد املق
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الرجوع إىل الوطن لغلبة املخالفني، وقد قصدين هذا الرجل حسًدا ملا آاتين هللا ال غري، مث قال  
 يل: اي أمحد إين خارج غًدا لتخلصوا من حديثه ألجلي.

 رجوعه إىل خبارى  -
واستقبله عامة أهل  من البلد،  القباب على فرسخٍ فخرج إىل خبارى، وملا رجع هلا نصبت له 

البلد حىت مل يبق مذكور، ونثر عليه الداننري والدراهم، فبقي مدة مث وقع بينه وبني أمري خبارى 
خالد بن أمحد الذ ْهل ي  ما وقع، فأمر خبروجه، وذلك أن األمري بعث إليه أن امحل إيلَّ 

 أذل العلم، وال أمحله  ل له: إين اللبخاري لرسوله: ق"اجلامع" و"التاريخ" ألمسع منك، فقال ا
إىل أبواب السالطني، فإن كانت له حاجة إىل شيء منه فليحضر يف مسجدي، أو يف  

ْبك هذا فأنت سلطان، فامنعين من اجمللس ليكون يل عذر عند هللا يوم   داري، فإن مل يُ ْعج 
حُبَرْيث بن  عليه األمريبينهما؛ فاستعان القيامة، فإين ال أكتم العلم، فكان هذا سبب الَوْحشة  

أيب َوْرقاء وغريه من أهل خُبارى حىت تكلموا يف مذهبه، فنفاه عن البلد، فدعا عليهم، فقال:  
وأوالدهم، وأهاليهم. أما خالد فلم أيت عليه إال أََقل   اللهم أر ه م ما قصدوين به يف أنفسهم،

ى أاتن، وأْشخَص ليه، وهو عل عليه، فنود َي ع من شهر حىت ورد أمر الظاهرية أبن يُنادى 
على إكاٍف، مث صار عاقبة أمره إىل الَعزل واحلبس، وأما ُحَرَيْث فابُتلى يف أهله، فرأى فيها ما  

ل  عن الوصف، وأما فالن فإنه ابُتلي يف أوالده، فأراه هللا فيهم البالاي.   جيَ 
لتاء بينهما راء  تح اخلاء وابف-ىل َخْرتَ ْنك قال عبد الُقدوس بن عبد اجلبار: فخرج البخاري إ

قرية من قرى مَسَْرقَ ْند، وكان له فيها أقرابء، فنزل عندهم،  -ساكنة، وبعد التاء نون ساكنة
قال: فسمعته ليلة من الليايل، وقد فَ رََغ من صالة الليل، يقول يف دعائه: اللهم قد ضاقت  

، قال غالب بن هللا تعاىل  الشهر حىت قبضهعلي األرض مبا رحبت، فاقبضين إليك، فما مَتَّ 
َه إليه رسول من أهل  رْبيل الذي نزل عنده البخاري خَبْرتَ ْنك: إنه أقام أايًما فمرض حىت ُوج   ج 

مَسَْرقَ ْند يلتم سون فيه اخلروج إليهم، فأجاب وهَتيَّأَ للركوب، ولبس ُخفَّْيه  وتَ َعمََّم، فلما مشى 
د َضُعْفت؛ فأرسلناه، فدعا بدعوات،  أرسلوين، فقة لريكبها، قال: قدر عشرين خطوة إىل الداب

مث اضطجع، فقبض، فسال منه عرٌق كثري، وكان قد قال لنا: كفنوين يف ثالثة أثواب ليس 
فيها قميص وال ع مامة ففعلنا، فلما أدرجناه يف أكفانه وصلينا عليه، ووضعناه يف قربه، فاح 

خيتلفون إىل القرب أايًما،  وجعل الناس ، ودامت أايًما، من تراب قربه رائحة طيبة كاملسك 
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ي : رأيت   أيخذون من ترابه حىت جعلنا عليه خشًبا ُمشبًكا، قال عبد الواحد بن آدم الطََّواو ْيس 
يف النوم، ومعه مجاعة من أصحابه وهو واقف يف موضع،   -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

؟ قال: أنتظر حممَّد اي رسول هللا له: ما وقوفك هنافسلمت عليه، فرد علي السالم، فقلت 
بن إمساعيل، قال: فلما كان بعد أايم بلغين موته، فنظرت فإذا هو قد مات يف الساعة اليت 

وكان ذلك ليلة السبت، ليلة عيد الفطر، سنة   -صلى هللا عليه وسلم   -رأيت فيها النيب 
تغمده هللا  عشر يوًما،   سنة إال ثالثة ست ومخسني ومئتني، وكانت مدة عمره اثنتني وستني

ل  عن العد، ويكفي ما يف "صحيحه" ملن نظره، وكذلك  برمحته. ومن روى عنه البخاري جيَ 
من روى عن البخاري، فقد ذكر الف َرْبري أن "اجلامع الصحيح" مسعه منه تسعون ألًفا، وقد 

نًفا، كلها  ري، حنو عشرين مصروى عنه من أشياخه خلق، ومن أقرانه خلق، وتصانيفه عدد كث
مفيد جًدا، انتفع به املسلمون يف أقطار األرض، وهذا القدر كاف من ترمجته، منبه على ما مل  

 يُذكر منها، وهو كرشفة من البحر.
وملا كانت ل "البخاري" شروح كثرية، ال بد من اإلحالة عليها، والعزو إليها، أردت أن أذكر 

ينر منها ما ذكره امجلة من شروحه، وها أان أذك   يف أوائل "شرحه". لَقْسَطال 
مام أبو سليمان محد بن حممَّد بن إبراهيم اخَلط ايب بشرح لطيف، فيه نكت لطيفة،  شرحه اإل 

ولطائف شريفة، واعتىن اإل مام حممَّد الت َّْيم ي  بشرح ما مل يذكره اخلطايب مع التنبيه على 
شرحه أبو الز  اند  حيح". وممن و ممن اختصر "الصوشرحه املهلب بن أيب ُصفرة، وه أوهامه.

رابط، وزاد عليه  
ُ
سراج، واختصر "شرح املهلب" تلميذه أبو عبد هللا حممَّد ابن َخَلف بن امل

 فوائد، وهو ممن نقل عنه ابن رشيد. 
وشرحه أيًضا اإلمام أبو احلسن علي بن َخَلف املالك ي  اهل ندي املشهور اببن َبط ال، وغالبه يف  

مام مالك ف  ر ض ملوضوع الكتاب غالًبا. من غري تَ عَ قه اإل 
بفوقية بعدها -وشرحه أبو جعفر أمحد بن سعيد الداوودي، وهو ممن ينقل عنه ابن الت  ني 

 السََّفاُقسي. -حتتانية مث نون
 وشرحه الزين بن املنري يف حنو عشر جملدات. 

عبد ُقطب الدين ي، وكذا اإل مام وشرحه أبو اأَلْصَبْع عيسى بن سهل بن عبد هللا األسد
مام ُمْغُلطاوي الرتكي، قال صاحب الَكواكب: وشرحه ب تَ ْتميم   الكرمي احلََليب   احلََنف ي ، وكذا اإل 
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األطراف أشبه، وبصحف تصحيح التعليقات أمثل، وكأنه من إخالئه عن مقاصد الكتاب  
 .ره اجلالل التباينعلى ضمان، ومن شرح ألفاظه، وتوضيح معانيه على أمان واختص

عالمة مشس الدين حممَّد بن يوسف بن علي بن حممَّد بن سعيد الك ْرماين، فشرحه وشرحه ال
بشرح مفيد، جامع لفرائد الفوائد، وزوائد العوائد، ومساه "الكواكب الدراري" لكن قال 

ألنه مل  احلافظ ابن َحَجر يف "الدرر الكامنة": وهو شرح مفيد، على أوهام فيه يف النقل، 
  من الصحف.أيخذه إال

ُلق  ن، وأضاف إليه من  
وكذا شرحه ولده الت ق ي  حيىي، مستمًدا من شرح أبيه، وشرحه ابن امل

"شرح الزَّرَْكشي " وغريه من الكتب وما سنح له من حواشي الد  ْمياطي "وفتح الباري" "والبدر  
  انية أجزاء كبار، وكذا شرحهالع تايب" ومساه "جممع البحرين، وجواهر اجلدين" وهو يف مث

َُلق  ن، وكذا شرحه العالمة مشس الدين الربْماو ي يف أربعة أجزاء، أخذه  
العالمة السراج بن امل

من شرح الك رماين وغريه، كما قال يف أوله. ومن أصوله أيًضا مقدمة "فتح الباري" ومساه  
ه  اشيخ برهان الدين احلليب، ومس"الالمع الصبيح"، ومل يُبيَّْض إال بعد موته، وكذا شرحه ال

"التلقيح لفهم قارئى الصحيح"، وهو خبطه يف جملدين، وخبط غريه يف أربعة، وفيه فوائد 
حسنة، وقد التقط منه احلافظ ابن َحَجر، حيث كان َجَلَب ما ظن أنه ليس عنده، لكونه مل  

حلافظ أبو الفضل ابن يكن عنده إال كراريس يسرية من "الفتح"، وشرحه أيًضا شيخ اإل سالم ا
مساه "فتح الباري" وهو يف عشرة أجزاء، ومقدمته يف جزء، وشهرته وانفراده مبا  و َحَجر، 

اشتمل عليه من الفوائد احلديثية، والنكات األدبية، واملهمات الفقهية تغين عن وصفه، ال  
ماالت سيما وقد امتاز جبمع طرق احلديث اليت رمبا يتبني من بعضها ترجيُح أحد االحت 

ه يف األحاديث املكررة أنه يشرح يف كل موضع ما يتعلق بقصد تشرًحا وإعرااًب، وطريق
البخاري بذكره فيه، وحييل بباقي شرحه على املكان املشروح فيه، قال الشيخ زََكر اي األنصاري:  

يكن  وكثريًا ما كان رمحه هللا تعاىل يقول: أود لو تتبعت احلوااَلت اليت تقع يل فيه، فإن مل
كر يف مكان آخر غري احملال عليه ليقع إصالحه فما فعل ذلك، ذ احملال به مذكورًا، أو 

عراب أو غريه من االحتماالت أو األقوال يف  وكذلك رمبا يقع لرتجيح أحد األوجه يف اإل 
موضع، مث يرجح يف موضع آخر غريه إىل غري ذلك مما ال طَْعن عليه بسببه، بل هذا أمر ال 

ان ابتداء أتليفه يف أوائل سنة سبع عشرة ومثان مئة  ككثري من األئمة املعتمدين، و ينفك عنه  
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مالء، مث صار يكتب خبطه شيًئا فشيًئا، فيكتب الُكر اس، مث يكتب مجاعة من  على طريق اإل 
األئمة املعتربين، ويعارض ابألصل مع املباحثة يف يوم من األسبوع، وذلك بقراءة العالمة ابن 

ر، فص ْفُر ال يكمل منه شيَخض   إال وقد قوبل وحرر، إىل أن انتهى.  ءار الس  
حاالت املذكورة. وكان   قلت: لعل هذا الصنيع الواقع يف التأليف هو السبب يف تغيري اإل 

انتهاؤه يف أول يوم من رجب سنة اثنتني وأربعني ومثان مئة سوى ما أحلق فيه بعد ذلك، فلم 
ابملكان املسمى ابلتاج والسبع   ري، وملا مت عمل مصنفه وليمةينته إال قبيل وفاة املؤلف بيس 

وجوه، وكانت يف يوم السبت اثين شعبان سنة اثنتني وأربعني، وقرىء اجمللس األخري هناك  
حبضرة األئمة كالقااييت، والوانئي، والسعد الد ر  ي، ومل يتخلف عنها من وجوه املسلمني إال  

مل هللا تعاىل مبنه وكرمه  كلوليمة حنو مخس مئة دينار، أالنادر، وكان املصروف على تلك ا
شرحنا، وأقدران على وليمة مثلها أو أزيد، وكملت مقدمته وهي يف جملد فخم يف سنة ثالث 

 عشرة ومثان مئة.
رَاغ ي .

َ
 وقد اختصر "فتح الباري" الشيخ أبو الفتح حممَّد بن الشيخ ويف الدين ابن احلسني امل

عشرة أجزاء وأزيد، ومساه "عمدة القارىء"،   الدين الَعْيين   احلنفي يف وشرحه العالمة بدر 
وشرع يف أتليفه يف أواخر رجب سنة إحدى وعشرين ومثان مئة، وفرغ يف آخر الثلث األول  

من ليلة السبت خامس مجادى األوىل سنة سبع وأربعني ومثان مئة واستمد فيه من "فتح  
ه، وتعقبه يف مواضع  لالربهان بن خضر إبذن مؤلفه  كان فيما قيل يستعريه من  الباري". 

مطولة مبا تعمد احلافظ ابن حجر يف "الفتح" تركه من سياق احلديث بتمامه، وإفراد كل من  
تراجم الرواة ابلكالم، وبيان األنساب، واللغات، واإلعراب، واملعاين، والبيان، واستنباط  

 ذلك. الفوائد من احلديث، واألسئلة واألجوبة، وغري 
ك منه يف "الفتح" إال ما يستغىن عنه، ومن اتبع الَعْيين   وجده فيما  قلت: مجيع ما ذكر مل يرت 

يذكر من األحاديث كالتخريج على "الفتح"، وقد حكي أن بعض الفضالء ذكر البن َحَجر 
ترجيح "شرح العيين" مبا اشتمل عليه من البديع وغريه، فقال بديهة: هذا شيء نقله من شرح 

ه، ولكن تركت النقل منه لكونه مل يتم، إمنا كتب منه  ل كن الدين، وكنت وقفت عليه قبلر 
قطعة، وخشيت من تعيب بعد فراغها يف االسرتسال يف هذا النهج، ولذا مل يتكلم العيين بعد 



768 
 

تلك القطعة بشيء من ذلك، قلت: يظهر هذا بديهة ملطالعه بعد األجزاء األول، وابجلملة  
 اري.بل، ولكن "فتح الباري" فتح الهو شرح حافل كام

ي  يف "التنقيح"، وللحافظ ابن حجر   وكذا شرح مواضع من البخاري الشيخ بدر الدين الزَّرَْكش 
نكت عليه مل تكمل، وكذا شرحه العالمة بدر الدين الدَّمام يين، ومساه "مصابيح اجلامع"،  

يح  ش"تنقيح" الزركشي، مساه "التو وشرحه احلافظ اجلالل الس يوط ي  يف تعليق لطيف قريب من 
على اجلامع الصحيح"، وكذا شرح شيخ اإل سالم أبو زكرايء حيىي الن ََّووي قطعة من أوله، إىل 
آخر كتاب اإلميان، قلت: قد طبعت وطالعتها، وكذا شرح احلافظ ابن كثري قطعة من أوله،  

ي يف غري "التنق والزين ابن رجب الدمشقي، والعالمة السراج البُ ْلق يين، والبدر ح"  يالزَّرَْكش 
رياز ي  اللغوي مؤلف "القاموس"، مساه "منح الباري ابلسيح الفسيح  ْجد الش  

َ
مطواًل، وشرحه امل

اجملاري يف شرح البخاري"، كمل ربع العبادات منه يف عشرين جملًدا، وقدر متامه يف أربعني 
ي : ي ما ملا اشتهر  لكنه قد مأله بغرائب املن جملًدا، قال التقي الفاس  ليمن مقالة  اب قوالت، ال س 

ابن عريب، وغلب ذلك على علماء تلك البالد، وصار يدخل من "فتوحاته" الكثري ما كان  
سبًبا لشني شرحه عند الطاع نني فيه، وقال احلافظ ابن حجر: إنه رأى القطعة اليت كملت يف 

قراءة شيء منها. ويقال: إن  حياة مؤلفه قد أكلتها األرضة بكماهلا، حبيث ال يقدر على 
مام أاب الفضل الن  َوْير ي ، خطيب مكة، شرح مواضع منه، وكذا العالمة حممَّد بن أمحد ابن  إل  ا

رْي ي ، ومساه "املتجر الربيح واملسعى الرجيح يف شرح اجلامع  مرزوق شارح بردة الُبوص 
ر منه ومساه "هبجة الصحيح"، وشرح العارف القدوة، عبد هللا بن أيب مْجرة، ما اختص

شرحه الرُبهان الن  ْعماين إىل أثناء الصالة، ومل يف مبا التزمه، وشرحه شيخ  و النفوس"، 
اإل سالم، أبو حيىي زكراي األنصاري السنيكي، وشرحه الشمس الُكوراين مؤدب السلطان 

ي إىل رايض  املظفر أيب الفتح حممَّد بن عثمان، فاتح الُقْسطَْنط ين ي ة، مساه "الكوثر اجلار 
و يف جملدين، وللعالمة شيخ اإل سالم جالل الدين البُ ْلقيين "بيان ما  هصحيح البخاري"، و 

فيه من االيهام"، وهو يف جملد، وشرحه أبو البقاء األمحدي، وأظنه مل يكمل، وشرحه فقيه  
يفة مذهب الشافعية اجلالل الَبْكر ي، ومل يكمل، وكتب الشيخ مشس الدين الدَّجْلي قطعة لط

ستغربة من البخاري"؛ سأله عنها املهلب من شرحه، والبن عبد الرَب  
ُ
 "األجوبة على املسائل امل

بن أيب صفرة، وكذا أليب حممَّد بن َحْزم عدة أجوبة عليه، والبن املنري حواش على ابن َبط ال، 
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رمجان  وله أيًضا كالم على الرتاجم، مساه "املتواري"، وكذلك أليب عبد هللا بن رشيد "ت
غراوي السلجماسي "حل أغراض  الرتاجم"، وللفقيه أيب

َ
عبد هللا حممَّد بن منصور بن مَحامة امل

 البخاري املبهمة يف اجلمع بني احلديث والرتمجة"، وهي مئة ترمجة. 
ولشيخ اإل سالم احلافظ ابن َحَجر "انتقاض االعرتاض" جييب فيه عما اعرتضه العيين عليه يف 

تب االعرتاضات ويُ بَ ي  ُض هلا، جييب عنها،  كْب عن أكثرها، ولعله كان يشرحه، لكنه مل جيُ  
"االستنصار على الطاعن املختار"، وهو صورة فتيا عما وقع يف  فاخرتمته املنية، وله أيًضا

خطبة شرح البخاري للعالمة العيين، وله أيًضا أحوال الر  جال املذكورين يف البخاري زايدة  
ذكر يف البخاري من األعالم"، وله أيًضا   لكمال"، ومساه "اإل عالم مبنعلى ما يف "هتذيب ا

"تغليق التعليق"، ذكر فيه تعاليق أحاديث اجلامع املرفوعة، وآاثره املوقوفة، واملتابعات، ومن 
وصلها إبسناده إىل املوضع املعلق، وهو كتاب حافل عظيم يف اببه، مل يسبقه إليه أحد فيما  

ْجد صاحبُعل َم، وقد نظمه 
َ
"القاموس"، وخلصه يف مقدمة "الفتح"،    العالمة اللغوي امل

فحذف األسانيد، ذاكرًا من خرجه موصواًل، وكذا شرح البخاري العالمة املتفنن األوحد الزَّْيين   
عبد الرحيم بن عبد الرمحن بن أمحد العباسي الشافعي شرًحا رتبه على ترتيب عجيب، 

ابن األثري، وبناه على مثال  ل يف ديباجته على منوال مصنفوأسلوب غريب، فوضعه كما قا
جامعه املنري، وجرده من األسانيد، راقًما على هامشه إبزاء كل حديث حرفًا أو حروفًا يُ ْعلم 

هبا من وافق البخاري على إخراج ذلك احلديث من أصحاب الكتب اخلمسة جاعاًل إثر كل  
لى هامش الكتاب موازاًي  عا الكلمات الغريبة هبيئتها كتاب جامٍع منه اباًب لشرح غريبه، واضعً 

لشرحها، ليكون أسرع يف الكشف، وأقرب إىل التناول، وقَ رَّظَه شيخ اإل سالم الربهان بن أيب  
ْحنة، والعالمة الرَّضي  الغزي.  شريف، والزين عبد الرب ابن الش  
شاد  تصارًا مع كثرة الفائدة، "إر ومن أجود شروحه وأقرهبا تناواًل، وأحالها مذاقًا وأحسنها اخ

الساري" شرح العالمة أمحد بن حممَّد بن أيب بكر ابن عبد امللك بن أمحد بن حممَّد بن حممَّد  
ين القاه ري الشافعي، ولد يف اثنتني وعشرين ذي القعدة، سنة   بن احلسني بن علي الَقْسَطال 

عشرين  ل احملرم افتتاح سنة ثالث و إحدى ومخسني ومثان مئة مبصر، وتويف يوم اخلميس ُمْستَ هَ 
وسبع مئة، وكان يوم موته يوم دخول السلطان سليم مصر، وتعذر اخلروُج به يف ذلك اليوم 
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وقد نظم شيخ اإل سالم الُبلقيين مناسبات ترتيب تراجم البخاري بقصيدة طويلة   إىل الصحراء.
م  ... منا    أوهلا: َاج   م  سبة يف الكتب  م ثل الرَباج  أََتى يف الُبخار ي حكمة يف الرتَّ

ين أبمجعها.  ذكرها الَقْسَطال 
ْجل سي يف أربعة عشر جملًدا ضخاًما  

َ
وممن شرحه شيخ أشياخي ووالدهم الشيخ حممَّد سامل امل

 ومساه "النهر اجلاري". 
َمل، ومما مل َيْكُمل، ومما اقتصر على الرتاجم، واجلميع  هذا ما وقفت عليه من شروحه، مما كَ 

 ب من حنو اخلمسني...يقر 
 ؤلف املتصل ابلبخاريسند امل -

وحيث إن األسانيد أنساب الكتب كما قالوا، ال بد يل من سند إىل البخاري ليصح 
تصلة االنتساب إليه، وأكتفي يف سندي إليه ابالتصال اببن حجر العسقالين، وتبيني طرقه امل

ْنق   ابلبخاري، فسندي إىل ابن َحَجر عن شيخي أمحد بن حممَّد يطي، عينني اللَّْمتوين الش  
مساًعا منه لكثري من العلوم املتفرقة، عن شيخه الشيخ حممد حممود بن حبيب هللا ابن 

القاضي، عن شيخه سيدي عبد هللا بن احلاج بن إبراهيم الَعَلو ي ، عن شيخه الشيخ حممَّد بن  
عبد السالم البُناين، عن  حلسن البُناين صاحب الثَّبت الشهري، عن شيخه سيدي حممَّد بنا

خه أيب الفضل سيدي أمحد ابن العريب بن احلاج، وعن سيدي حممَّد بن عبد القادر شي
ي  كالمها عن اتج األمة سيدي عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي، والد الثاين،   الفاس 

عبد هللا    د سيدي عبد الرمحن بن حممَّد الفاسي، عن العالمة النظار أيبعن عم أبيه أيب زي
القصار الَقْيسي ، عن الويل سيدي رضوان بن عبد هللا اجلندي، عن الويل  حممَّد بن القاسم 

 -بضم السني املهملة، وفتح القاف املشددة-سيدي عبد الرمحن بن علي املعروف بُسقَّني 
م، قاضي القضاة زكراي األنصاري الشافعي، عن شيخ اإل سالم الس فياين، عن شيخ اإل سال

ي بن حممَّد بن حممَّد ابن حجر العسقالين، املولود سنة  حلافظ شهاب الدين أمحد بن عل ا
ثالث وسبعني وسبع مئة، املتوىف سنة اثنتني ومخسني ومثان مئة. وقد اتصل البن حجر من 

طر بن صاحل بن بشر الف َرْبر ي ، تويف سنة عشرين أربعة طرق، عن أيب عبد هللا بن يوسف بن م
رة بف َرْبر سنة مثان وأربعني، ومرة ببخارى سنة  وكان مساعه للصحيح مرتني، م وثالث مئة،

اثنتني ومخسني ومئتني، وعن إبراهيم بن معقل بن احلجاج النََّسف ي ، وكان من احلفاظ، وله  
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فاتته من اجلامع أوراق، رواها ابإل جازة، وعن تصانيف. تويف سنة أربع وتسعني ومئتني، وقد 
لتسعني، وله فيه فوت أيًضا، وعن أيب طلحة النََّسو ي ، مات يف حدود ا محاد ابن شاكر

بفتح املوحدة،  -البَ ْزَدو ي  -بقاف ونون بوزن كرمية-منصور بن حممَّد بن علي بن قرينة 
ر من حدث عن البخاري  تويف سنة تسع وعشرين وثالث مئة، وهو آخ -وسكون الزاي

ي القاضي احلسني عاش بعده ممن مسع من البخار  بصحيحه، كما قال ابن ماكوال وغريه، وقد
حام لي  ببغداد، ولكن مل يكن عنده اجلامع الصحيح، وإمنا مسع منه جمالس 

َ
بن إمساعيل امل

حيح" أمالها ببغداد يف آخر قدمة قدمها البخاري، وقد غلط غلطًا فاحًشا من روى "الص
َرْبري،  ن األربعة املذكورين، هو الف  عن احملاملي املذكور، والذي انتشرت رواية الصحيح عنه م

بفتح السني -فقد رواه عنه تسعة: احلافظ أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السََّكن 
ْسَتْملي، وأبو نصر أمحد بن حممَّد بن-والكاف

ُ
  ، واحلافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد امل

ْروَ 
َ
ر بن ز ي ، وأبو علي حممَّد بن عم أمحد اأَلخسيكثي، والفقيه أبو زيد حممَّد بن أمحد امل

وأبو حممَّد عبد هللا بن أمحد   -جبيمني-شبويه، وأبو أمحد حممَّد بن حممَّد اجلُرجاين  
ي َْهين  ، وأبو علي إمساعيل بن حممَّد ابن أمحد بن   السََّرْخسي ، وأبو اهليثم حممَّد بن مكي الُكْشم 

َكن  فرواها َرْبري. فأما رواية ابن السَّ حاجب الُكش اين، وهو آخر من حدث الصحيح عن الف  
عنه عبد هللا بن حممَّد بن أسد اجلَُهين  ، ورواها احلافظ ابن حجر عن اجلَُهين  ، عن شيخه أيب 

جعفر بن علي علي حممَّد بن أمحد بن علي بن عبد العزيز عن حيىي بن حممد بن سعد، عن 
ي  اهلَْمداين ، عن عبد هللا بن عبد الرمحن الد  ي بن حممَّد بن حممد بن   عن عبد هللا -ابجليم-باج 

بفتح اجليم، وتشديد املثناة التحتية  -علي الباه ل ي ، عن أيب علي احلسني بن حممَّد اجلَي اين 
ء قراءة عليه، وعن أيب عمر عن القاضي أيب عمر أمحد بن حممَّد بن حيىي بن احلَذ ا -وابلنون

حدثنا أبو حممَّد اجلَُهين   وكان    بد الرب احلافظ إجازة، قاال:يوسف بن عبد هللا بن حممَّد بن ع
 ثقًة ضابطًا، عن أيب السََّكن ، عن الف َرْبري.

ْسَتملي فرواها عنه احلافظ أبو ذر عبد هللا بن أمحد اهلََرو ي  
ُ
  -اءبفتح اهلاء والر -وأما رواية امل

يَهين . وقد  أيًضا عن السرخسي ، والُكْشم  أبو ذر  وعبد الرمحن بن عبد هللا اهلَْمداين  ، وقد روى
روى ابن َحَجر رواية أيب َذر  عن شيوخه الثالثة، عن أيب حممَّد عبد هللا بن حممَّد بن حممَّد بن  

َك  ي، عن إمام املقام أيب أمحد إبراهيم بن حممَّد بن أيب 
بكر الطَّرَبي ، عن أيب سليمان امل
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يد بن عمار الطَّرَابُ ُلسي ، كي، عن أيب احلسني علي بن محُ القاسم عبد الرمحن بن أيب َحَرمي امل
 عن أيب َمْكتوم عيسى بن احلافظ أيب َذر  عبد هللا أمحد، عن أبيه، عن شيوخه الثالثة الفربري. 

فرواها ابن َحَجر عن أيب حيان حممَّد  وأما رواية عبد الرمحن اهلَْمداين ، عن شيخه املستملي؛  
ي ، عن أيب القاسم  حيان، عن جده، عن أيب علي بن حيان بن العالمة أيب بن أيب اأَلْحَوص 

ْسَتْملي،  
ُ
بن بَق ي ، عن شريح ابن علي بن أمحد بن سعيد، عن عبد الرمحن اهلَْمداين ، عن امل

 عن الف َرْبر ي . 
إمساعيل بن إسحاق بن إمساعيل الصَّف ار الز اهد، وقد روى   وأما رواية األخسيكثي؛ فرواها عنه

كور هبذا السند املار إىل أيب حي ان، عن أيب جعفر أمحد بن  بن َحَجر رواية إمساعيل املذ ا
يوسف الطحايل، ويوسف ابن إبراهيم بن أيب َرحْيانة املال قي، كالمها عن القاضي أيب عبد هللا  

نصاري ابن اهليثم، عن القاضي أيب سليمان داود بن احلسن  حممَّد بن أمحد بن حممَّد األ
ْذكور،اخلَ 

َ
 عن األخسيكثي، عن الف َرْبر ي . الدي، عن إمساعيل امل

ْرَوز ي ؛ فقد رواها عنه احلافظ أبو نُعيم اأَلْصَبهاين، واحلافظ أبو  
َ
وأما رواية الفقيه أيب زيد امل

يلي ، نسبة يال من بالد الُعْدوة، نشأ هبا، وسكنها،   حممَّد عبد هللا بن إبراهيم اأَلص  إىل َأص 
ي احلجة سنة اثنتني وتسعني وثالث مئة، واحلافظ  إل حدى عشرَة ليلة بقيت من ذومات هبا 

. فأما رواية أيب نُعيم فرواها -ابلقاف، واملوحدة، واملهملة-أبو احلسن علي بن حممَّد القاب سي 
الد  َمْشقي، عن سليمان بن مَحْزة بن أيب عمر، عن   ابن َحَجر عن علي بن حممَّد بن حممَّد

ْقد سي، عنحممَّد ب
َ
احلافظ أيب موسى حممَّد بن أيب بكر الدملي، عن أيب  ن عبد اهلادي امل

ْرَوز ي ، عن 
َ
علي احلسن بن أمحد بن احلسن احلداد، عن أيب نُعيم، عن شيخه أيب زيد امل

 الف َرْبري.
يل ي ، والق ْرَوز ي ؛ فرواها ابن َحَجر ابإل سنادوأما رواية اأَلص 

َ
املتقدم يف رواية   اب سي عن أيب زيد امل

، عن ابن السََّكن  إىل أيب عليٍ  اجلي لخي، عن أيب شاكر عبد الواحد بن حممَّد بن اجلَُهين  
ي ، وابإل سناد املذكور إىل جع يل ي  وحامت بن حممَّد الطَّرابُ ُلسي ، عن القاب س  فر َوْهب، عن األص 

بن   أنبأان عبد الرمحن بن حممَّدبن علي كتب إىل احلافظ أيب الَقاسم َخَلف بن َبْشُكوال، 
ْرَوز ي ، عن الف َرْبري . 

َ
ي ، عن أيب زيد امل  غياث، عن حامت، عن القاب س 
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ن  وأما رواية أيب علي الشَّب وي، فرواها عنه سعيد بن أمحد بن حممَّد الصَّرييف   الَعي ار، وعبد الرمح
مَّد ي ار، عن حممَّد بن علي بن حمبن عبد هللا اهلَْمداين؛ فروى ابن َحَجر رواية سعيد العَ 

الد  َمْشقي، عن حممَّد ابن يوسف بن اهلَت ان، عن العالمة َتق ي  الدين أىب عمرو عثمان بن عبد  
هللا بن حممَّد بن  الرمحن الشَّْهُرزور ي  املعروف اببن الص الح، عن منصور بن عبد املنعم بن عبد  

ر، عن أيب علي حممَّد بن  الفار سي ، عن سعيٍد الَعي االَفْضل الر ازي ، عن حممَّد بن إمساعيل 
عمر الشَّب وي ، عن الف َرْبري ، ورواية عبد الرمحن اهلَْمداين قد مر سندها يف روايته عن 

ْسَتْمل ي .
ُ
 امل

أبو نُعيم، والقاب سي أيًضا، وقد مر سند ابن   وأما رواية أيب أمحد اجلُرجاين ، فقد رواها عنه
رْ َحَجر فيهما يف

َ
 َوز ي .  روايتهما عن أيب زيد امل

بفتح السني املهملة والراء وسكون اخلاء املعجمة، وسكون  -وأما رواية أيب حممَّد السْرخسي  
  -الراء وفتح املعجمة

ُ
، وقد مر السند إليه يف روايته عن امل ْسَتْملي، وأبو  فقد رواها عنه أبو َذر 

ي  احلسن عبد الرمحن بن حممَّد بن املظفر الد وحدة، وسكون الواو،  بضم امل-اوودي الُبوَشْنج 
نسبة إىل بلدٍة بقرب َهراة خراسان املتوىف سنة   -وفتح املعجمة، وسكون النون، وبكسر اجليم

ية له، عن أيب  سبع وستني وأربع مئة، وقد روى ابن َحَجر رواية الداوودي، وهي أعلى روا
هملة، وتشديد امليم  بفتح امل-ه اب بن مَح َوْيه حممَّد عبد الرحيم بن عبد الكرمي بن عبد الوَ 
، وأيب علي حممَّد بن حممَّد بن علي اجل ْيز ي ،  -املضمومة، وسكون الواو، وفتح الياء التحتية

ابملوحدة  -لبَ ْعل ي  وأيب إسحاق إبراهيم بن أمحد بن علي بن عبد الواحد بن عبد املؤمن ا
 ْوز ي . علي بن حممَّد بن حممَّد اجلَ وأيب احلسن   -املفتوحة، والعني الساكنة

أخرب األوالن عن أيب العباس أمحد بن أيب طالب بن أيب النعم، نعمة بن احلسن بن علي بن 
َنج ا 

ُ
ي ة،  بيان الص احل ي ، وعن ست الوزراء، وزيرة بنت حممَّد بن عمر بن أسعد بن امل الت َُّنوخ 

ن حممَّد،  ن ن ْعمة، وقال الرابع علي بوأخرب الثالث أبو إسحاق، عن أمحد بن أيب طالب ب
قرىء على ست الوزراء، وأان أمسع، روى اجلميع عن أيب عبد هللا احُلسني بن املبارك بن حممَّد  

بن أمحد بن ُعمر  كتب إلينا أبو احلسن حممَّد  -سوى املرأة-بن حَيْىي الز بَ ْيد ي ، وقالوا 
مَّد اخُلَجْندي،  وزبه الَقالنسي، واثبت بن حمالَقط يع ي ، وأبو احلسن علي بن أيب بكر بن رُ 

ْجز ي   بكسر املهملة،  -أخرب اجلميع عن أيب الوقت عبد األول بن عيسى بن ُشعيب الس  
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سني وأربع اهلََرو ي  الصويف، ولد يف ذي القعدة سنة مثان ومخ -وسكون اجليم، وكسر الزاي
ني ومخس مئة، عن أيب احلسن مئة، ومات يف ذي القعدة، ليلة األحد، سنة ثالث ومخس 

 لدَّاوودي عن السرَخسي ، عن الف َرْبر ي . ا
وأما رواية الُكْشم يَهين  فقد رواها عنه أبو َذر، وقد سند ابن َحَجر إليه يف روايته عن 

ْسَتْملي، ورواها عنه أبو سهل حممَّد بن 
ُ
َْرَوز ي ة، وقد روى  امل

أمحد احلَْفصي، وكرمية بنت أمحد امل
املاضي يف رواية سعيد الَعي ار، عن أيب علي الشَّب وي إىل   َجر رواية احلَْفصي ابإلسنادابن حَ 

ي  وجد   نعم، عن أيب بكر وجيه بن طاهر، وعبد الوهاب ابن شاه الش اذ ايخ 
ُ
منصور بن عبد امل

ي  عن الُكْشم يَهين  عن الف َرْبر ي ، وروى رو أيب حممَّد بن الفضل الصاع   اية كرمية  دي  عن احلَْفص 
ضل عبد الرحيم بن احلسني الع راقي، عن أيب علي عبد الرحيم بن عبد هللا  عن احلافظ أيب الف

عني أمحد بن علي بن يوسف الد  َمْشقي، وإمساعيل بن عبد الَقوي  بن َعز ون  
ُ
األَْنَصار ي  عن امل

أبو عمرو عثمان بن  امل ْصري، و  -عني املهملة، وضم الزاي املشددة، وابلواو، والنونبفتح ال-
يق  املالكي، مساًعا وإجازًة ملا فات، أخرب اجلميع عن أيب  -فتح الراء، وكسر املعجمةب-َرش 

رْي ي ، عن أيب عبد هللا حممَّد ابن بركات النَّْحو ي   القاسم هبة هللا بن علي بن مسعود الُبوص 
ي َْهين ، عن الف َرْبر ي .  السَّْعد ي ، عن كرمية، عن الُكْشم 

ْستَ ْغف ري، وأما رواية أيب علي إمساعيل 
ُ
الُكَشاين، فرواها عنه أبو العباس جعفر ابن حممَّد امل

ْستَ ْغف ري ابإل سناد املاضي يف رواية أيب نُعيم األصبهاين عن أيب 
ُ
وقد روى ابن َحَجر رواية امل

، عن حممَّد بن أيب بكر الدملي، قال: أنبأان أيب، عن احلسن بن أمحد زيد إىل موسى
ْستَ ْغف ر ي ، عن ا

ُ
لُكشاين  عن الف َرْبر ي ، فهذه أسانيد ابن َحَجر املتصلة ابلتسعة الذين رووا  امل

عن الف َرْبر ي ، بذلت اجلهد يف ترتيبها ترتيًبا يسهل تناوهلا به، مل يفعله صاحب األصل ابن 
إبراهيم بن َمْعق ل، روى وأما الثالثة الباقية من األربعة الراوين عن البخاري صحيحه، ف َحَجر.

َحَجر روايته ابإل سناد املاضي يف رواية اجلَُهين  عن ابن السََّكن ، إىل أيب علي اجلَي اين، قال:   ابن
ا لبعضه، وإجازة  أنبأان احلكم بن حممَّد، عن أيب الفَضل عيسى بن أيب ع مران اهلََرو ي ، مساعً 

 َمْعق ل الُبخاري. عيل البخاري، عن إبراهيم بن لباقيه، عن أيب صاحل َخَلف بن حممَّد بن إمسا
ابن عبد احلميد، عن أيب  وأما مَح اد بن شاكر، فروى ابن َحَجر روايته عن أمحد بن أيب بكر

يب الفضل بن انصر  الرَّبيع بن أيب طاهر بن ُقدامة، عن احلسن بن السيد الَعَلو ي ، عن أ
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د هللا احلاف ظ، عن م أيب عبد هللا حممَّد بن عباحلافظ، عن أيب بكر أمحد بن َخَلف، عن احلاك  
 أمحد بن حممَّد بن ُرَمْيح النََّسو ي ، عن مَحَّاد بن شاك ر، عن الُبخاري.

سْ 
ُ
تَ ْغف ر ي ، قال:  وأما أبو طلحة البَ ْزَدو ي ، فقد روى ابن َحَجر روايته ابلسند املاضي إىل امل

سندي إىل الُبخاري ْزَدو ي ، عن الُبخاري. هذا أنبأان أمحد بن عبد العزيز، عن أيب طلحة الب َ 
 املبتدأ ابلسماع من علماء الغرب، ويل فيه عدة أسانيد من علماء ابملشرق ابإل جازة منها: 

إين أجازين فيه الشيخ حممَّد عابد بن حسني، مفيت املالكية، مبكة املكرمة، املتوىف هبا، عن  
ة، املتوىف ابملدينة  ال ك ي ، مفيت الشافعية مبكشيخه العالمة السيد أمحد بن زيين دحالن امل

املنورة على ساكنها أفضل الصالة والسالم، عن شيخه العالمة الشيخ ُعثمان بن حسن 
َك  ي مهاجرًا، املتوىف هبا، عن شيخه العالمة الشهري الشيخ حممَّد بن  الد  مْ 

ياطي امل ْصري مث امل
َك  ي ، صاحب ال

خه السَّق اط، عن شيخه  ثبت الشهري، وهو يرويه عن شيحممَّد األمري الكبري امل
َك  َي، عن الشيخ  

سامل الشيخ أمحد املكي، عن الشيخ حممَّد بن عالء الدين الَباب ل ي  امل
السَّن ُْهور ي  املال ك ي، عن النَّْجم  الق ْبط ي، عن شيخ اإل سالم ابن َحَجر أبسانيده اليت فصلناها  

اه الباب لي  مساًعا، وإجازة، عن  كل من روى عن الُبخاري، ورو   غاية التفصيل فيما مر إىل
عدة أسانيد   شهاب الدين الرَّْمل ي ، عن ابن َحَجر، فيكون أعلى من األول بدرجتني، ويل

يطول َجْلبها، ويف هذا حصول الغرض الذي أردته من التوصيل الذي أوردته، فَ ْليَ َقع  الشروع 
ي أتقن الرواايت، وهي رواية أيب ذر  اليت قال يف "الفتح": إهنا همقتصرًا يف املنت على الرواية 

ْسَتْملي، وأيب عبد هللا بن أمحد اهلََرو ي ، عن مشاخيه الثالثة أيب إسحاق إبراهيم بن 
ُ
أمحد امل

بفتح السني املهملة والراء وسكون اخلاء، وسكون الراء  -حممَّد عبد هللا بن أمحد السرخسي  
بكاف مضمومة، وشني معجمة -م يَهين   اهليثم حممَّد بن مكي الُكشْ  وأيب -وفتح املعجمة

اء ألًفا، وقد ساكنة، وميم مفتوحة، وايء ساكنة، وهاء مفتوحة، وقد تكسر، وقد تبدل الي
وهو نسبة إىل قرية مبَرو، وإمنا كانت أتقن لضبطه هلا، ومتييزه الختالف سياق ها،  -متال األلف 

مام احلافظ أبو عبد هللا حممَّد   ليه مما خيالفها، فأقول: قالوفيها نبه على ما حيتاج إ الشيخ اإل 
غرية بن بَ ْرد ْزبه 

ُ
ة، وسكون الراء، وكسر الدال بفتح املوحد-بن إمساعيل بن إبراهيم بن امل

ومعناه الزراع ابلفارسية   -املهملتني، وسكون الزاي املعجمة، وفتح املوحدة، بعدها هاء ساكنة
 فه مستوىف..هللا تعاىل آمني وقد مر تعريالبخاري رمحه 
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 ةدائرة المعارف اإلسالمي  -65

 ( ـ   1373م /  1954)ال المة حممد ف  د و دي 
" هو اإلمام أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري، صاحب اجلامع الصحيح يف قال رمحه:

مصار احلديث والتاريخ. كان بعيد اهلمة يف حتري صحيح األحاديث، جاب من أجلها األ
 خراسان واجلبال ومدن العراق واحلجاز والشام ومصر. وهو يف كل وكابد األخطار، فرحل إىل

جيالس احملدثني، فيسمع منهم، وأيخذ عنهم، ويقارن بني  هذهاألقطار يالقي احلفاظ، و 
املتشاهبات، ويوفق بني املتخالفات، ويرد األشياء إىل مصادرها، ويسرى على أحباثه نقدا  

، ولذلك مل ينل كتاب يف اإلسالم حظ كتابه من مجع كتابه املشهور يف احلديثصارما حىت  
 1به البخاري من اإلعجاب واإلشتهار..." الشيوع واإلنتشار، ومل حيظ مؤلف مبثل ما حظي 

 

 2موجز دائرة المعارف اإلسالمية -66

 ( 1956-1868)      وك ما  كارلامل تش   
: مصنف عريب ولد يف  بن بردزبه اجلعفى، أبو عبد هللاحممد بن إمساعيل ابن إبراهيم بن املغرية 

مدينة خبارى،   م يف 810يولية من عام  21ه  املوافق  194الثالث عشر من شوال عام 
وجده بردزبه فارسى. وقد بدأ دراسة احلديث يف سن مبكرة إذ مل يكن يتجاوز احلادية عشرة 

ى أشهر شيوخ احلديث يف مكة من عمره. وملا بلغ السادسة عشرة حج إىل مكة وحضر عل 

 
 دائرة املعارف اإلسالمية    2/56  1
 6/1613موجز دائرة املعارف اإلسالمية    2

 ولد، ر. ابسيت، ر. هارمتانحترير: م. ت. هوتسما، ت. و. أرن
 (: إعداد وحترير/ إبراهيم زكي خورشيد، أمحد الشنتناوي، عبد احلميد يونساألجزاء )أ( إىل )ع

 األجزاء من )ع( إىل )ي(: ترمجة / خنبة من أساتذة اجلامعات املصرية والعربية 
 شيخ، أ. د. حممد عناين املراجعة واإلشراف العلمي: أ. د. حسن حبشي، أ. د. عبد الرمحن عبد هللا ال

 إلبداع الفكري الناشر: مركز الشارقة ل
 م   1998 -ه    1418الطبعة: األوىل، 
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ومنها مخسة يف   -املدينة مث رحل إىل مصر يف طلب العلم. وأنفق الستة عشر عاما الثانية و 
يف التجوال بني ربوع آسية، مث عاد إىل مسقط رأسه ووافته منيته يف الثالثني من  -بصرة ال

ى مسرية  م ودفن يف خرتنك عل  870من أغسطس عام   31ه  املوافق  526رمضان عام 
 فرسخني من مسرقند. 

الفقه، تعتمد شهرته على جامعه يف احلديث وعنوانه "اجلامع الصحيح" وقد رتبه على أبواب و 
األمانة يف إيراد   واصطنع لذلك طريقة كاملة فائقة وحمصها متحيصا دقيقا، كما أنه كان عظيم

ومل يرتدد يف تفسري  املنت وبذل جهدا ال يبارى لكى يصل إىل أضبط ما ميكن الوصول إليه.
بتعليقات موجزة متميزة عن النصوص. وكانت نصوص الصحيح منذ أول األمر حمل  املواد 
ه    658كبرية، والنسخة املتداولة اآلن نشرها ألول مرة حممد اليونيىن املتوىف عام عناية  

ة  م انظر طبع  1273ه  ) 672م( مبساعدة اللغوي املشهور ابن مالك املتوىف عام  1260)
 Juynbollم، وقد أمت نشره  1868 - 1862سنة كرهل لصحيح البخاري. ليدن 

.W. Th ،و   1280م( وطبع يف بوالق عام  1908عام  اجمللد الرابع، املصدر نفسه
ه . وطبع طبعة   1279ه ، وطبع يف القاهرة على احلجر عام  1289و  1284و   1282

عة جملدات، كما طبع يف  ه  يف تس  1314و   1312و   1307و   1305عادية عام 
م.   1873م و   1869ه  و  1269م، ويف بومباى عام   1889ه  و   1270عام دهلى 

يف جملة   R. Bas set -م. أما فيما خيتص مبخطوطاته فانظر  1873م ويف مرته عا
, وقد ترمجه إىل الفرنسية وعلق 91  - 76اجلمعية األسيوية اإليطالية، اجمللد العاشر، ص  

وطبعته مدرسة اللغات الشرقية  Hondas .W. O Marcaisه فهرًسا عليه ووضع ل
عده، وطبعت ترمجة األجزاء الثالثة األوىل يف  احلية، اجملموعة الرابعة، اجمللد السادس وما ب

وترمجه إىل الفرنسية أيًضا ووضع له شروحا   1908و   1906و  1903ابريس عام 
-Le Livre des du Cahih d'alبعنوان  1909ابريس   L. Peltierوتعليقات 

Bokhari testaments :وقد طبع من الشروح الكثرية على الصحيح ما أييت 
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م(   1428ه  )  852ي يف شرح البخاري" البن حجر العسقالىن املتوىف عام ( "فتح البار 1)
 ه .  1301,  1300, بوالق عام 

ه  املوافق   855عام  ( "عمدة القارى يف شرح البخاري" حملمود بن أمحد العيىن املتوىف2)
 م.  1910,  1909ه ، اآلستانة، سنة  1308القاهرة  م،  1451

القسطالىن املتوىف عام  اري" ألمحد بن حممد بن أيب بكر( "إرشاد السارى يف شرح البخ3)
ه ،   1305 - 1304,  1288, 1276,  1275م، بوالق  1517ه  املوافق  933

  926ىف عام لباري لزكراي األنصاري املتو مع حتفة ا 1326  - 1325,  1307القاهرة سنة 
 م.  1891, دهلى سنة 1876,  1869م، لكهنو سنة  1520ه  املوافق 

ه  )انظر كتاب وىل هللا   1307ح أليب زيد عبد القادر بن على الفاسى، فاس ( شر 4)
م وعنوانه "شرح تراجم أبواب صحيح  1762ه  املوافق  1176الدهلوى املتوىف عام 

 ه (.  1323ر آابد عام البخاري" حيد

أريخ  ف البخاري يف حجته األوىل إىل املدينة كتااًب عن تراجم رصال السند عنوانه "الت وقد صن
يف   horovitz,  3071 - 3019الكبري" وهو مبثابة املقدمة لصحيحه )آايصوفيا، 

mit - orient. teilungen des seminars fuer Sprachen zu 
Berlin ه موجز عنوانه "التاريخ الصغري" (. ومن40اشر العدد األول، ص برلني، اجمللد الع

(Verzeichnis: Ahlwardt der Ar. Hdee. der Kgl. Bibliothek 
zu Berlin  وللبخارى أيًضا جمموعة يف احلديث عنواهنا "الثالثيات"  9914برلني رقم .)

(Ahlwardt  و"تفسري القرآن" ا1621  - 1620املصدر السابق، من رقم )  لذي ال
 Bibliotheca: Casiri Arabicoسة دقيقة )انظر الغزيرى: يزال يف حاجة إىل درا

- Hispana Fagnan  وينسب للبخارى 1688,  3، خمطوط ابجلزائر 1255رقم .)
ه  )مع ترمجة أردية( وهو عني  1256أيًضا "تنوير العينني برفع اليدين يف الصالة"، كلكتة  

وهي تنسب   320م"، القاهرة الكالم يف القراءة خلف اإلما"قرة العينني" على هامش "جد 
 ---C. Brockelmannبروكلمان  ---    إليه أيًضا.
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 1تعليق على مادة البخاري  -67
 

 ( 1968ت ) حممد فؤا   بد الباق  
 

 مولد  ونشأته:

 هو أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبه اجلعفى.

ده املغرية على يد اليمان اجلعفى واىل خبارى،  يا على دين قومه، مث أسلم ولفارس وكان بردزبه 
فنسب إليه نسبة والء عمال مبذهب من يرى أن من أسلم على يد شخص كان والؤه له،  

 ولذا قيل للبخارى اجلعفى. 

وكان مولد أيب عبد هللا البخاري يوم اجلمعة بعد الصالة لثالث عشرة ليلة خلت من شوال 
هي من أعظم مدن ما وراء النهر، بينها وبني مسرقند ربع وتسعني وماثة، ببخارى. و سنة أ

 مثانية أايم، وتوىف أبوه إمساعيل وهو صغري، فنشأ يتميا يف حجر والدته. 

وكان عبد هللا حنيفا ليس ابلطويل وال ابلقصري وكان قد ذهبت عيناه يف صغره، فرأت أمه 
رد هللا على ابنك بصره بكثرة  م يف املنام، فقال هلا "قد والسالإبراهيم اخلليل عليه الصالة  

 دعائك له"، فأصبح وقد رد هللا عليه بصره. 

  دء  م  : 

حدث البخاري عن نفسه قال: أهلمت احلديث يف املكتب ويل عشر سنني أو أقل، مث  
  يقرأ خرجت من املكتب بعد العشر فجعلت اختلف إىل الداخلى وغريه، فقال يوما فيما كان 

عن إبراهيم" فقلت له: "إن أاب الزبري مل يرو عن إبراهيم"،   للناس "سفيان عن أيب الزبري
فانتهرىن، فقلت له: "ارجع إىل األصل إن كان عندك". فدخل فنظر فيه مث خرج فقال يل: 

"كيف هو اي غالم؟ " قلت: "هو الزبري ابن عدي عن إبراهيم"، فأخذ القلم مىن وأصلح  

 
 6/1616موجز دائرة املعارف اإلسالمية    1
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له: "ابن كم كنت؟ " قال: "ابن  ت". فقال بعض أصحاب البخاري "صدق  كتابه وقال:
"فلما طعنت يف ست عشرة سنة حفظت كتب ابن املبارك   إحدى عشرة سنة"، مث قال:

إىل مكة،   كالم هؤالء، يعين أصحاب الرأى، مث خرجت مع أخي أمحد وأمى  ووكيع وعرفت
منه، وأقام هو مبكة لطلب فلما حججت رجع أخي إىل خبارى فمات هبا". وكان أخوه أسن 

"وملا طعنت يف مثاين عشرة سنة صنفت كتاب قضااي الصحابة والتابعني  ديث. قال:احل
وأقاويلهم، وصنفت التاريخ الكبري إذ ذاك عند قرب النيب صلى هللا عليه وسلم يف اللياىل 

 اب". قل اسم يف التاريخ إالَّ وله عندي قصة، إالَّ أىن كرهت تطويل الكتاملقمرة، و 

ومائتني، مث رحل سنة عشر ومائتني بعد أن مسع الكثري ببلده من  فكان أول مساعة سنة مخس
سادة وقته: فسمع ببلخ ومسع مبرو ومسع بنيسابور وابلرى وببغداد ومسع ابلبصرة وابلكوفة  

مبصر وبدمشق وبقيسارية وبعسقالن وحبمص من خالئق يطول ومبكة وابملدينة وبواسط و 
 نفسا ليس فيهم إالَّ صاحب حديث". ه قال: "كتبت عن ألف ومثاننيسردهم حىت أن

وحد ث ابحلجاز والعراق وخراسان وما وراء النهر، وكتب عنه احملدثون وما يف وجهه شعرة.  
اعيل وآخر يقوالن: كان  قال حممد بن أيب حامت وراق البخاري: "مسعت حامد بن إمس

ما فكنا نقول  ال يكتب، حىت أتى على ذلك أايالبخاري خيتلف معنا إىل السماع وهو غالم ف
له، فقال: إنكما أكثرمتا على فاعرضا على ما كتبتما، فأخرجنا إليه ما كان عندان فزاد على  

حفظه. مث  مخسة عشر ألف حديث، فقرأها كلها على ظهر قلب حىت جعلنا حنكم كتبنا من 
 تقدمه أحد". قال: أترون أىن أختلف هدرا وأضيع أايمى؟ فعرفنا أنه ال ي

املعرفة يعدون خلفه يف طلب احلديث وهو شاب حىت يغلبوه على نفسه قاال: فكان أهل 
 وجيلسوه يف بعض الطريق فيجتمع إليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه. ورغم أنه كان شااب. 

  -يعين أوَل سنة حجَّ  -ميدى وأان ابن مثاين عشرة سنة وقال البخاري: "دخلت على احل
لما بصر ىب قال: جاء من يفصل بيننا، فعرضا  وبني آخر اختاًلف يف حديث، ففإذا بينه 

 على اخلصومة فقضيت للحميدى وكان احلق معه". 
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وقال أيًضا: "قال يل حممد بن سالم البيكندى: انظر يف كتىب، فما وجدت فيها من خطأ، 
 ب عليه. فقال له أصحابه: من هذا الفىت؟ قال: هذا الذي ليس مثله". فاضر 

قول: "كلما دخل على حممد بن إمساعيل حتريت وال أزال وكان حممد بن سالم املذكور ي
 خائفا منه"، يعين خيشى أن خيطئ حبضرته.

بله  وقال حممد بن يعقوب األخرم: "مسعت أصحابنا يقولون: ملا قدم البخاري بنيسابور استق
 لة". أربعة آالف رجل على اخليل سوى من ركب بغال أو محارا سوى الرجا

الشام ومصر واجلزيرة مرتني، واىل البصرة أربع مرات، واقمت  قال البخاري: "دخلت إىل
 ابحلجاز ستة أعوام، وال أحصى كم دخلت إىل الكوفة وبغداد مع احملدثني". 

 ثناء األ مة    ه: 

ست الفقهاء والزهاد والعباد، فما رأيت منذ عقلت مثل حممد بن  قال قتيبة بن سعيد: "جال
صحابة"، وعنه أيضا أنه قال: "لو كان حممد بن إمساعيل يل، وهو يف زمانه كعمر يف الإمساع

 يف الصحابة، لكان آية". 

وقال أيًضا: "لقد رحل إيل  من شرق األرض ومن غرهبا، فما رحل إىل مثل حممد بن 
ء بن رجاء احلافظ: "فضل حممد بن إمساعيل على العلماء، كفضل إمساعيل"، وقال رجا

 و آية من آايت هللا متشى على األرض".على النساء". وقال أيًضا "ه الرجال

وقال عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي: "قد رأيت العلماء ابحلرمني واحلجاز والشام والعراق.  
 إمساعيل". فما رأيت منهم أمجع من حممد بن 

 وقال أيًضا: "هو أعلمنا وأفقهنا وأكثران طلبا". 

د بن إمساعيل أبصر مىن، وهو  إن البخاري صححه فقال: "حمم  وسئل عن حديث وقيل له
أكيس خلق هللا، عقل عن هللا ما أمر به وما هنى عنه يف كتابه وعلى لسان نبيه، إذا قرأ حممد 

 مثاله، وعرف حالله من حرامه". القرآن شغل قلبه وبصره ومسعه، وتفكر يف أ
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دنيا مثل  علماء مبصر يقولون: ما يف الوقال عبد هللا بن حممد بن سعيد بن جعفر: "مسعت ال
 حممد بن إمساعيل يف املعرفة والصالح"، مث قال عبد هللا: "وأان أقول قوهلم". 

عوا على وقال موسى بن هارون احلمال احلافظ البغدادي: "عندي لو أن أهل اإلسالم اجتم
 أن يصيبوا آخر مثل حممد بن إمساعيل ملا قدروا عليه". 

مية: "ما حتت أدمي السماء أعلم ابحلديث  أبو بكر حممد بن إسحاق بن خز وقال إمام األئمة 
هن حممد بن إمساعيل". وقال أبو عيسى الرتمذي: "مل أر أعلم ابلعلل واألسانيد من حممد بن 

 إمساعيل البخاري".

"أشهد أنه ليس يف الدنيا مثلك". وروى احلاكم أبو عبد هللا أن مسلم بن   وقال له مسلم:
إمساعيل البخاري فقبله بني عينيه، وقال: "دعىن احب الصحيح جاء إىل حممد بن احلجاج ص

 حىت أقبل رجليك اي أستاذ األستاذين وسيد احملدثني واي طيب احلديث يف علله". 

 مشا  ه:

ء والشجاعة والسخاء والورع والزهد يف دار الدنيا ودار الفناء  كان رمحه هللا غاية يف احليا 
 بقاء. والرغبة يف دار ال

لقى هللا وال حياسبىن أىن اغتبت أحدا". ويشهد هلذا كالمه يف وكان يقول: "أرجو أن أ
التجريح والتضعيف، فإن أبلغ ما يقول يف الرجل املرتوك أو الساقط: "فيه نظر"، أو "سكتوا  

 كاد يقول: "فالن كذاب".عنه". وال ي

 الكرم.  وكان قليل األكل جدا، كثري اإلحسان إىل الناس، مفرطا يف

 ح ظه وس ال  ذ نه. خرب م   خبار    س ة

 روى احلافظ بن حجر بسنده إىل احلافظ ابن عدي أنه قال:

"مسعت عدة هن مشايخ بغداد يقولون: إن حممد بن إمساعيل البخاري قدم بغداد، فسمع به  
  اب احلديث، فاجتمعوا، وأرادوا امتحان حفظه، فعمدوا إىل مائة حديث فقلبوا متوهناأصح
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إلسناد آخر وإسناد هذا املنت ملنت آخر، ودفعوها إىل  إلسنادوأسانيدها وجعلوا منت هذا ا
عشرة ألقى لكل رجل عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضروا اجمللس أن يلقوا ذلك على 

البخاري، وأخذوا عليه املوعد للمجلس. فحضروا وحضر مجاعة من الغرابء من أهل خراسان  
جل من العشرة فسأله عن حديث  انتدب ر ، فلما اطمأن اجمللس أبهله وغريهم ومن البغداديني

من تلك األحاديث فقال البخاري: "ال أعرفه"، فما زال يلقى عليه واحدا بعد واحد حىت  
فرغ والبخارى يقول: "ال أعرفه"، وكان العلماء ممن حضر اجمللس يلتفت بعضهم إىل بعض 

قصري وقلة  جز والتالقصة يقضى على البخاري ابلعويقولون: "فهم الرجل"، ومن كان مل يدر 
احلفظ، مث انتدب رجل من العشرة أيًضا فسأله عن حديث من تلك األحاديث املقلوبة 

فقال: "ال أعرفه" فسأله عن آخر، فقال "ال أعرفه"، فلم يزل يلقى عليه واحدا واحدا حىت  
  والرابع إىل متام العشرة حىت فرغ من عشرته والبخارى يقول: "ال أعرفه"، مث انتدب الثالث

كلهم من إلقاء تلك األحادث املقلوبة والبخارى ال يزيدهم على: "ال أعرفه". فلما علم   فرغوا
أهنم قد فرغوا التفت إىل األول فقال: "أما حديثك األول فقلت كذا وصوابه كذا، وحديثك  

لى متام العشرة، فرد كل منت الثاين كذا وصوابه كذا"، والثالث والرابع على الوالء حىت أتى ع
اده وكل إسناد إىل متنه، وفعل ابآلخرين مثل ذلك. فأقر له الناس ابحلفظ وأذعنوا له  إىل إسن

وهنا يقول احلافظ: "هنا خيضع للبخارى، فما العجب من رده اخلطأ إىل الصواب،  ابلفضل.
 من مرة واحدة". فإنه كان حافظا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه 

 ح"ع ال ح كتا ه "اجلام

أما كتابه اجلامع الصحيح فأجل كتب اإلسالم وأفضلها بعد كتاب هللا. وقد رتبه على أبواب  
الفقه فكان عدة كتبه سبعا وتسعني احتوت على قسم العبادات وقسم املعامالت وسرية  

تفسري آى الذكر احلكيم وغري الرسول عليه الساوم مع مغازيه ومعجزاته وما ورد من املأثور يف 
الكتب اليت ال يسع املسلم جهلها. وقد روى من وجهني اثبتني عن البخاري أنه   ذلك من

قال: أخرجت هذا الكتاب من حنو ستمائة ألف حديث وصنفته يف ست عشرة سنة وجعلته  
 حجة فيما بيىن وبني هللا. 
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كتاب الصحيح حديثًا إالَّ  قال الفربرى: "مسعت حممد بن إمساعيل يقول: ما وضعت يف  
 ل ذلك وصليت ركعتني".تسلت قب اغ

وقال احلاكم أبو أمحد: "رحم هللا حممد بن إمساعيل اإلمام، فإنه ألف األصول وبني للناس.  
وكل من عمل بعده فإمنا أخذه من كتابه، كمسلم، فرق أكثر كتابه يف كتابه، وجتلد فيه حق  

 اجلالدة حيث مل ينسبه إليه".

بخاري ملا راح مسلم وال جاء". يقصد اإلمام  لوال الو احلسن الدارقطين احلافظ: "وقال أب
 مسلم بن احلجاج.

   ط البخاري   صح حه

قال احلافظ أبو الفضل بن طاهر: "شرط البخاري أن خيرج احلديث املتفق على ثقة نقلته إىل 
متصال غري مقطوع،   الصحاىب املشهور من غري اختالف بني الثقات األثبات ويكون إسناده 

راواين فصاعدا فحسن، وإن مل يكن إالَّ راو واحد وصح الطريق إليه  لصحاىب وإن كان ل
وقد التزم فيه الصحة وأنه ال يورد فيه إالَّ حديثًا صحيحا، مث رأى أال خيليه من  فكفى".

 أبواب الفوائد الفقهية والنكت احلكمية، فاستخرج بفهمه من املتون معاين كثرية، فرقها يف
 فيه آبايت األحكام. واعتىن الكتاب حبسب تناسبها 

  ص  ال ون ىن 

وقد اعتىن احلافظ شرف الدين أبو احلسن على ابن شيخ اإلسالم وحمدث الشام تقى الدين 
بن حممد بن أيب احلسن أمحد بن عبد هللا اليونيىن احلنبلي رمحه هللا تعاىل بضبط رواية اجلامع  

خارج ابب زويلة من القاهرة  العزى  وقوف مبدرسة آقبغا آص بسويقةالصحيح وقابل أصله امل
األصيلى، وأبصل   املعزية أبصل مسموع على احلافظ أيب ذر اهلروى، وأبصل مسموع على

احلافظ مؤرخ الشام أيب القاسم بن عساكر، وأبصل مسموع على أيب الوقت، وذلك حبضرة 
رمحه  د ابلغ ق سنة ست وسبعني وستمائة، وقسيبويه وقته اإل مام مجال الدين بن مالك بدمش 

هللا يف ضبط ألفاظ الصحيح جامعا فيه رواايت من ذكرانه راقما عليه ما يدل على مراده.  
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ولقد أبدع فيما رقم، وأتقن فيما حرر وأحكم، ولقد عول الناس عليه يف رواايت اجلامع ملزيد  
الدين ارسته له حىت أن احلافظ مشس اعتنائه وضبطه ومقابلته على األصول املذكورة وكثرة مم 

 لذهيب حكى عنه أنه قابله يف سنة واحدة إحدى عشرة مرة.ا

ولكونه ممن وصف ابملعرفة الكثرية واحلفظ التام للمتون واألسانيد كان اجلمال بن مالك ملا  
حضر عند املقابلة املذكورة إذا مر يف األلفاظ ما يرتاءى أنه خمالف لقوانني العربية، قال  

لك؟ " فإن أجاب أبنه منها شرع ابن مالك يف توجيهها  فيه كذ للشرف اليونيىن: "هل الرواية
 حسب إمكانه.

 نبأ وفاته 

وملا رجع إىل خبارى نصبت له القباب على فرسخ من البلد واستقبله عامة أهلها حىت مل يبق  
البلد خالد بن حممد   مذكور. ونثر عليه الدراهم والداننري، وبقى مدة حيدثهم، فأرسل إليه أمري

انئب اخلالفة العباسية يتلطف معه ويسأله أن أيتيه ابلصحيح وحيدثهم به يف قصره،  الذهلى 
متنع البخاري من ذلك وقال لرسوله: "قل له أان ال أذل العلم وال أمحله إىل أبواب فا

السالطني، فإن كانت له حاجة إىل شيء منه فليحضر إىل مسجدى أو دارى. فإن مل  
من اجمللس ليكون يل عذر عند هللا يوم القيامة أىن ال جبك هذا فأنت سلطان فامنعىن يع

 أكتم العلم". 

حشة. فأمره األمري ابخلروج عن البلد فدعا عليه وكان جماب الدعوة فلم فحصلت بينهما و 
أيت شهر حىت ورد أمر اخلالفة أبن يناَدى على خالد يف البلد، فنودى على خالد على أاتن،  

 ممن ساعده إالَّ ابتلى ببالء شديد.  بس إىل أن مات، ومل يبق أحدوحُ 

ند خيطبونه إىل بلدهم فسار إليهم، فلما كان  وملا خرج البخاري من خبارى كتب إليه أهل مسرق
فرسخني من مسرقند، بلغه أنه وقع بينهم بسببه فتنة، فقوم يريدون دخوله،   خبرتنك وهو على

لى األمر، فأقام أايما فمرض حىت  رابء هبا فنزل عندهم حىت ينجوآخرون يكرهونه، وكان له أق
، فأجاب وهتيأ للركوب وليس خفيه  وجه إليه رسول من أهل مسرقند يلتمسون خروجه إليهم
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وتعمم، فلما مشى عشرين خطوة أو حنوها إىل الدابة لريكبها، قال: أرسلوىن فقد ضعفت، 
نه عرق كثري ال يوصف. وما سكن عفأرسلوه، فدعا بدعوات مث اضطجع فقضى، فسال 

 العرق حىت أدرج يف أكفانه. وكان ذلك ليلة السبت، ليلة عيد الفطر سنة ست ومخسني
 ومائتني عن اثنتني وستني سنة إالَّ ثالثة عشر يوما. 

 

 1األعالم   -68

  ـ( 1396خري الد      حممو    الزرك   الدمش   )املتوىف: 
أبو عبد هللا: حرب اإلسالم،  إبراهيم بن املغرية البخاري،حممد بن إمساعيل بن قال رمحه هللا: 

ط( املعروف   -)اجلامع الصحيح  واحلافظ حلديث رسول هللا صل ى هللا عليه وسلم، صاحب
ط( يف رجال احلديث، و   -ط( أجزاء منه، و )الضعفاء  -بصحيح البخاري، و )التاريخ 

ام برحلة لد يف خبارى، ونشأ يتيما، وقط( . و  -ط( و )األدب املفرد  -)خلق أفعال العباد 
من حنو  ( يف طلب احلديث، فزار خراسان والعراق ومصر والشام، ومسع210طويلة )سنة 

ألف شيخ، ومجع حنو ست مئة ألف حديث اختار منها يف صحيحه ما وثق برواته. وهو  
اعة ورموه  أول من وضع يف اإلسالم كتااب على هذا النحو. وأقام يف خبارى، فتعصب عليه مج

 َخْرتْنك )من قرى مسرقند( فمات فيها. وكتابه يف احلديث أوثق الكتب  ابلتهم، فأخرج إىل
  - 201ل عليها، وهي: صحيح البخاري )صاحب الرتمجة( وصحيح مسلم )الستة املعو 

ه  وسنن ابن   279  - 209ه  وسنن الرتمذي ) 275 - 202ه  وسنن َأيب داُود )  261
ه  ولشيخنا حممد مجال الدين  303  - 215ه  وسنن النسائي )  273 - 209َماَجْه ) 

 ط(.   -القامسي )حياة البخاري 

 
 34-6/33األعالم    1

 م  2002أاير / مايو   -الطبعة: اخلامسة عشر   -الناشر: دار العلم للماليني 
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 1العربيتاريخ التراث  -69

 ( 2018)تفؤا  سزكني 
م ىف   810ه /   194هو حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخارى اجلعفى، ولد سنة  

عيل عفى فريجع إىل جد أبيه إمساخبارى. وكان جد أبيه فارسي ا امسه بردزبة، أما نسبه اجل 
 اجلعفى الذى كان من مواىل الواىل اليمىن ىف خبارى. 

 شأنه شأن مشاهري احملدثني اآلخرين دراسة احلديث ىف وقت مبكر. وقد بدأ البخارى

وعندما كان ىف السادسة عشرة من عمره، خرج للحج واستمع إىل علماء مكة واملدينة، مث  
هم مراكز علم احلديث استمرت بعد رحلة ىف طلب العلم إىل أرحل بعد ذلك إىل مصر، و 

ورا. إال  أنه اضطر بعد ذلك أن يرتك خبارى،  ستة عشر عاما، عاد إىل مسقط رأسه عاملا مشه
عند ما أىب أن ينتقل إىل بيت الواىل خالد بن أمحد الذ هلى ليؤدب أبناءه، ومل يعد إال  بعد 

 من مسرقند. م ىف خرتنك على بعد فرسخني 870ه /   256عزل الواىل. وتوىف سنة 

كانة األوىل بني كتب السنة تقوم شهرة البخارى على كتابه »اجلامع الصحيح« الذى أيخذ امل
الواجب علينا أن نشري ىف  املخصصة ألحاديث النىب صل ى هللا عليه وسلم وسننه. وإنه من

نقد من احلديث بعده مل يتناولوه ابلالواقع إىل أن هذه املكانة العليا ال تدل على أن علماء 
و أهنم مل يعتربوا اجلامع انحية إسناده وترتيبه ودرجة صحة بعض أحاديثه. وهناك واقع آخر وه

الصحيح للبخارى أول كتاب مصنف مبوب يقدم العون ىف كل ابب من أبواب الفقه وىف  
( بل  Goldziher ,Muh Stud.II ,243كل مسألة فقهية كما زعمه جولد زيهر )

 
 1/220اتريخ الرتاث العريب    1

 زيربية: د حممود فهمي حجااد سزكني. نقله إىل العالدكتور فؤ 
 الناشر: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  -د سعيد عبد الرحيم  -راجعه: د عرفة مصطفى 

 م  1991  -ه    1411عام النشر:  
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لة املؤلف أنه استهدف أتليف جامع صحيح خمتصر مستخرج من  كان ال خيفى عليهم حماو 
مصنفات اجليلني السابقني من احملدثني الىت قد كثر عددها وكربت أحجامها وتعذر على 

املهتمني اإلحاطة هبا واالستفادة منها، ويبدو أن البخارى مل يفد من كتب احلديث فحسب  
 ية والفقهية. الكتب اللغوية والتارخي ا منبل إنه استخدم كثري 

أما ابلنسبة لألسانيد فإن التصور الذى جنده عند بعض املعاصرين من أن البخارى هو عامل  
( ال  Caetani ,Annalidell Islam I ,15احلديث الذى طور اإلسناد، انظر مثال )

ا أن البخارى هو أول حمدث ، ورمبا ال ننحرف عن الصواب ىف افرتاضنيسل م به الواقع التارخيى
اد أن يوجه األنظار إىل أمهية املتون خالف اإلسناد الذى قطع طريقا أكثر من قرن ونصف  أر 

من تطوره وثبت ىف بطون اآلالف من كتب احلديث املتداولة واملتوافرة عند الناس ىف عهد  
  1341كتابه  ضرورة هذا الواقع أن البخارى أورد ىف   البخارى. وجيب علينا أن نفهم من

كامل متصل، ابإلضافة إىل مقتبسات لغوية وفقهية عديدة. وقد أطلق حديثا دون إسناد  
على مثل هذا األخذ للبخارى ىف القرن الرابع »التعليق« )انظر مقدمىت لعلم احلديث« 

(283 )1. 

 مصادر ترمجته:  -أ

اتريخ بغداد  ، 230، الفهرست البن الندمي 191/ 2/ 3 اجلرح والتعديل البن أىب حامت
، وفيات 279 - 271/  1، طبقات احلنابلة البن أىب يعلى 34 - 4/ 2للخطيب 

، تذكرة  231/ 1، اللباب البن األثري 577 - 576/  1األعيان البن خلكان )بوالق( 
هذيب  ، الت209 - 206/ 2، الواىف ابلوفيات للصفدى 557 - 555احلفاظ للذهىب 

جلنان لليافعى ، مرآة ا 19  - 2/ 2ية للسبكى ، طبقات الشافع55 - 47/  9البن حجر 

 
 : ، أنظر  يف الطبعة العربية الصادرة مؤخرا  قد تراجع العالمة سزكني عن رأيه هذا  1

اب اتريخ الرتاث العريب" حبث العمري املوسوم ب" مالحظات و استدراكات على كت  حبث للدكتور اكرم 
منشور ضمن كتابه "دراسات اترخيية"، و كتاب " استدراكات على اتريخ الرتاث العريب لفؤاد سزكني يف 

 علم احلديث" للدكتور جنم عبد هللا خلف. 
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، مقالة بروكلمان ىف 136  - 134/ 2، شذرات الذهب البن العماد 169 - 167/  2
 817  - 816/ 1دائرة املعارف اإلسالمية )الطبعة األوىل( 

.  Wustenfeld ,Geschichts.NO.62وستنفلد ىف كتابه عن املؤرخني العرب  -
جولدتسهري ىف كتابه  .، Wustenfeld ,Schaf.44عية وستنفلد ىف كتابه عن الشاف
 : Goldziher ,Muh.Stud.II 234 - 245عن الدراسات اإلسالمية.  

  1296/ 1كتب روبسون مادة البخارى ىف دائرة املعارف اإلسالمية الطبعة األوربية الثانية  
- 1297 . 

.:  Sezgin ,Buh.Kayn.,Istanbulالبخارى   كتب سزكني كتااب عن مصادر
 . 54 - 52/ 9، معجم املؤلفني لكحالة 259 -  258/ 6األعالم للزركلى 

 كتب ودراسات عربية عن البخارى: 

ه /   748»ترمجة البخارى«؟ »أخبار البخارى« لشمس الدين الذهىب )املتوىف سنة  - 1
)من   1/  965عت، جمموعة ، طل 556(، تذكرة احلفاظ  46/  2م انظر بروكلمان   1348

 رن التاسع اهلجرى(. أ، ىف الق 8 -أ 1

م، انظر:   1454/ 858ة البخارى« لعلى بن عبد احملسن الدواليىب )املتوىف سنة »ترمج  - 2
  - 157)األوراق    285(، الظاهرية: حديث 293/  7شذرات الذهب البن العماد 

 (.222التاريخ  ه ، وتوجد نسخة خبط املؤلف، انظر: العش، 849، سنة  183

  دى العجلوىن اجلر احي )املتوىف سنةمساعيل بن حممد بن عبد اهلا»الفوائد الدرارى« إل  - 3
  73/  12« بنكيبور 2( »جامعة برسالو/ 422/ 2م انظر بروكلمان  1748ه /   1162

 ه (.  1151ورقة، سنة   47) 735رقم 
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عبد هللا العيدروسى اليمىن   »رسالة ىف مناقب البخارى« ألىب بكر بن عبد القادر بن - 4
)األوراق من    3/  454( بوهار  419/ 2لمان  م انظر بروك 1629ه /  1038ة  )املتوىف سن

19 -  31 .) 

»رسالة ىف مناقب البخارى« ألمحد بن على بن حممد البسكرى تلميذ اجلراحى السابق  - 5
 (. 45 - 32)األوراق من  4/ 454ذكره، بوهار 

م،   1914ه /  1332ل الدين القامسى الدمشقى )املتوىف سنة »حياة البخارى« جلما - 6
 انظر:

  1330(. طبع ىف صيدا  157/ 3، ومعجم املؤلفني لكحالة 131/ 2م للزركلى األعال
 هجرية.

 آاثر البخارى: 

 الكتاب األول: اجلامع الصحيح:

  روى أن البخارى قد كتب مصنفا جامعا للحديث بعد أن ألف »التاريخ الكبري« وكتبا
(، وأنه  490)انظر، هدى السارى البن حجر عاما   16جتواله الذى استمر  أخرى أثناء

م، وعلى بن املديىن  847ه /  233قدمه بعد ذلك لشيوخه )حيىي بن معني املتوىف سنة 
م( )انظر:   855ه /  241م، وأمحد بن حنبل املتوىف سنة  849ه /  235املتوىف سنة 

أن أتليف   (. وعلى هذا فال بد  إذن 54/ 9البن حجر  ، التهذيب95الفهرست البن خري 
مت قبل وفاة مصنفه بثالثة وعشرين عاما على األقل، وهكذا استطاع  اجلامع الصحيح قد 

آالف املستمعني ىف حلقات الدرس مساع الكتاب كله أو بعضه. )انظر: اتريخ بغداد 
 ع الصحيح، هم:( والرواة األول اجملازون لرواية اجلام284( / ) 9/ 2للخطيب 

 م(.  932ه /  320ىف يوسف بن مطر الفربرى )املتو   أبو عبد هللا حممد بن - 1

 م(.  907ه /   295إبراهيم بن معقل الن سفى )املتوىف سنة   - 2
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 م(.  902ه /   290محاد بن شاكر الن سوى )املتوىف سنة  - 3

 م(.  940ه /  329أبو طلحة منصور بن حممد بن على بن قرينة البزدوى )املتوىف  - 4

ه /   330( )املتوىف سنة  285) بن إمساعيل بن حممد احملاملىأبو عبد هللا احلسن  - 5
 م(.  941

م(، ومل يكن يعرف إال   996ه /   386وأول شارح للصحيح هو اخلط اىب )املتوىف سنة 
اما كبريا، وان  الروايتني األوليني، وأما الرواايت األخرى فيبدو أهنا مل تنل ىف القرون األوىل اهتم

وصلت إلينا ىف املصادر أن  رواية  يتضح من مقارنة النقول الىت النسيان قد طغى عليها. و 
النسفى أقل صعوبة وغموضا ىف نصها عن رواية الفربرى، بكثري، ومن املرجح أن هذا هو  

م(، واحلميدى   1038ه /  430السبب ىف ان اخلطاىب، وأاب نعيم األصفهاىن )املتوىف سنة 
حهم أو لعملهم ية النسفى فجعلوها أصال لشرو م( فض لوا روا 1095ه /   488املتوىف سنة  )

.. ورغم هذا فإن رواية النسفى قد   Sezgin.Buh.Kayn.173فيها )انظر: سزجني ) 
(  174هذا املوضع )انظر املرجع املذكور ص  ألسباب ال نستطيع أن نعرض هلا ىف -توارت 

حممد بن أىب  أمام رواية الفربرى، وتعتمد هذه على أصل يرجع إىل نص نسخة أىب جعفر -
ارى، ومسعه الفربرى من البخارى مرتني، األوىل عند ما كان ىف فربر، سنة  حامت كاتب البخ

النصوص املتداولة ال بد   م. وهذه 866ه /   252م، الثانية ىف خبارى سنة   862ه /  248
  أهنا كانت خمتلطة ومعقدة للغاية، حىت إن النسخ األوىل املنسوخة عنها ختتلف فيما بينها 

(. وىف القرن السابع اهلجرى. عند ما  6لسارى البن حجر اختالفا كبريا )انظر: هدى ا
اول للفربرى، املتد اقتصر الناس على االشتغال ابالختالف بني الرواايت الىت ترجع إىل النص

م( بتحرير النص الذى   1302ه /  701قام على بن حممد بن عبد هللا اليونيىن )املتوىف سنة 
قد ضاعت لألسف. والنصوص الىت وصلت إلينا  ، ويبدو أن الرواايت األخرى بني أيدينا

الىت ترجع ىف أكثرها إىل حترير اليونيىن، وجزء منها يرجع إىل األعمال السابقة على اليونيىن و 
ال تعود بدورها إال إىل رواايت استمدت من رواية الفربرى، وهى تقدم ىف قسم منها  

اليوم مصري النص  ل مشكالت النص. وال يعرف حىتاختالفات ال تصلح لألسف حل
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األصلى لليونيىن، الذى كان موجودا ىف إحدى مكتبات إستنبول، مث أرسل أبمر السلطان 
ه ، الىت قامت على أساسه،   1313دو أن طبعة بوالق سنة عبد احلميد لينشر ىف مصر. ويب

يونيىن منهجه ىف العمل، قد احتفظت احتفاظا ال أبس به بسمات هذا العمل. وقد شرح ال
  - 103)األوراق من  225جمموعة   503/  1صراته ىف رسالة بقلمه: الرموز: األزهر وخمت

 .. (.118/ 2ه (، )رامبور  1172،  105
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